
 

22 LISTOPADA – ŚW. CECYLIA 
Pochodząca prawdopodobnie  

z V wieku legenda głosi, że Cecylia 

żyła na przełomie II i III wieku  

w zamożnej rodzinie w Rzymie. Już 

we wczesnej młodości złożyła ślub 

czystości, toteż, gdy rodzice wydali 

ją za mąż za pogańskiego 

młodzieńca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o tym dodając, że strzeże 

jej potężny Anioł. Gdy Walerian chciał zobaczyć tego Anioła, Cecylia poradziła mu, 

by się ochrzcił. Poprosił więc papieża Urbana I (222-230) o chrzest, po czym ujrzał 

Anioła, który Cecylii i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich róż i lilii. Wkrótce 

potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz. Całą trójka otaczała troskliwą opieką 

prześladowanych chrześcijan, aż w końcu sami zostali skazani na śmierć.  

Cecylia zmarła 22 listopada 230 r. 

Papież Urban kazał pochować Cecylię w centrum katakumb Kaliksta. W 821 r.  

na polecenie papieża Paschalisa I doczesne szczątki Cecylii przeniesiono  

do kościoła jej imienia na Zatybrzu, wzniesionego na fundamentach jej domu 

rodzinnego. Podczas przebudowy świątyni w 1599 r. znaleziono nietknięte zwłoki 

Cecylii, co uwiecznił w 1600 roku rzeźbiarz Stefano Maderna. Jego rzeźba, 

przedstawiająca leżącą św. Cecylię z zawiązanymi oczami i rękami, znajduje się  

do dziś w głównym ołtarzu kościoła na Zatybrzu , a jedna z pierwszych kopii -  

w katakumbach Kaliksta. 

/za: www.deon.pl/ 
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R E F L E K S J A  N A  N I E D Z I E L Ę  
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić 

należy niewiastę, co boi się Pana. 

Czy chrześcijaństwo jest zarezerwowane 

dla kobiet, które nie potrafią odkryć własnego 

piękna lub w odbiorze otoczenia należą  

do niezbyt ładnych? Im więcej masz kompleksów, tym bardziej powinieneś odkryć, 

że Twoje miejsce w Kościele? Dlaczego Słowo Boże mówi, że piękno jest „marne”? 

Popatrzmy na otaczający nas świat. Nasze oczy przyzwyczaiły się do mnóstwa 

kolorowych reklam, mniej lub bardziej próbujących przykuć naszą uwagę  

na ulicach, w internecie, telewizji, radiu, prasie. Intuicyjnie przeczuwamy, że często 

za ładnym „opakowaniem” kryje się treść o wiele mniej atrakcyjna, niż mogłoby się 

to wydawać. Przerost formy nad treścią prowadzi do irytacji, a nawet zniechęcenia, 

które każe nam uodpornić się na kanonadę wizualnych i dźwiękowych bodźców, 

którą obsypuje nas codzienność. Taki wdzięk jest rzeczywiście kłamliwy,  

a piękno marne. 

Czego uczy nas Pismo Święte? Nie bądźmy jak reklamy! Odkrywajmy 

nieustannie, że o jakości naszego życia decyduje to, co kryje się w naszych sercach, 

albo raczej należałoby stwierdzić: Ten, który się w nich kryje. Nie chodzi tutaj o to, 

by bać się Boga, ze względu na możliwą karę, albo co gorsza Jego gniew. Bojaźń 

Boża nie ma zbyt wiele wspólnego z lękiem przed niebezpiecznymi ludźmi,  

czy sytuacjami. Chodzi o pielęgnowanie w sercu głębokiego przeświadczenia  

o potędze, wszechmocy i władzy Boga. Takiego poczucia,  

które pomoże Mu jeszcze bardziej zaufać 

/za: www.diecezja.opole.pl/ 

  



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI  

NIEDZIELA – 19 listopada 2017 r. 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

  830 Msza Św.: Intencja P. PRZYBYŁA 

1000 Msza Św.: W intencji rocznego dziecka Doroty LARYSZ 

1500 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach 

PONIEDZIAŁEK – 20 listopada 2017 r. 

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana  

1700 Msza Św.: Za zmarłego Alfonsa STUCHŁY w 1 rocznicę śmierci 

WTOREK – 21 listopada 2017 r. 

Wspomnienie Ofiarowania NMP 

1700  Msza Św. szkolna: Intencja P. GODULA 

1830 Spotkanie dla uczniów II klas Szkoły Gimnazjalnej /salka na plebanii/ 

ŚRODA – 22 listopada 2017 r. 

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  

1700 Msza Św.: W intencji żyjących i zmarłych dobrodziejów 

CZWARTEK – 23 listopada 2017 r. 

  700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA  

1700 Katecheza dla II grupy dzieci pierwszokomunijnych /salka na plebanii/ 

PIĄTEK – 24 listopada 2017 r. 

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy  

1700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

1900 Nabożeństwo dla młodzieży z klas gimnazjalnych /kościół parafialny/ 

SOBOTA – 25 listopada 2017 r. 

   730 Modlitwa Różańcowa 

  800 Msza Św.: Intencja P. WAŁACH 

NIEDZIELA – 26 listopada 2017 r. 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA , KRÓLA WSZECHŚWIATA 

  830 Msza Św.: W intencji Stanisławy i Czesława NITKA z ok. 50 r. ślubu 

1000 Msza Św.: Intencja P. HARONSKA 

1500 Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

1600 Spotkanie Rodzinne /klasztor Annuntiata/  



O G Ł O S Z E N I A  
XXXI I I  NIEDZ IELA  ZWYKŁA 

 

 Dziś XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. O godz. 1500 Różaniec za zmarłych 

polecanych w modlitwie Kościoła.  

 We wtorek (21.11) Wspomnienie Ofiarowania NMP. O godz. 1700 Msza 

Święta szkolna. Zapraszam dzieci i młodzież. Po Mszy Świętej wieczornej 

(ok 1830) w salce na plebanii spotkanie formacyjne dla uczniów II klas 

Szkoły Gimnazjalnej 

 W środę (22.11) Wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. 

 W czwartek (23.11) o godz. 700 Msza Święta. O godz. 1700 w salce  

na plebanii katecheza dla II grupy dzieci pierwszokomunijnych.  

 W piątek (24.11) Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac  

i Towarzyszy. O godz. 1900 w kościele parafialnym nabożeństwo  

dla klas gimnazjalnych. 

 W sobotę (25.11) o godz. 730 Modlitwa Różańcowa i o godz. 800  

Msza Święta. W kościele NSPJ o godz. 1930 Raciborski Wieczór Uwielbienia  

 W przyszłą niedzielę (26.11) XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRSYTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.  

O godz. 1500 Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

O godz. 1600 w klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne. Szczegóły  

na plakacie. 

  Od jutra po Mszach Świętych będą przyjmowane intencje mszalne  

na 2018r. Bardzo proszę, aby w pierwszej kolejności zamawiać intencje 

związane z jubileuszami małżeńskimi i rocznicami urodzin /poniedziałek  

i wtorek/, następnie w pozostałych intencjach /od środy/. 

 Polecam: Gość Niedzielny oraz Głos Miedoni 

 „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary oraz prace wykonane na rzecz naszej Wspólnoty. 

Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu. 

   
Wasz  - ks. Łukasz Szablicki 


