
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.09.2021 – 03.10.2021 

Niedziela – 26.09.21, XXV Niedziela zwykła,  
  Kolekta na potrzeby parafii. 
  Po mszy: zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Andrzeja Marchewka, jego rodziców i brata Jana. 
10.30 – Suma: Do Anioła Stróża i Matki Bożej w int. rocznego dziecka Amelii  
  Stein i z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże  
  dla rodziców i chrzestnych i opiekę Matki Bożej w życiu.  
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo w ok. Dnia  Migranta. 

Poniedziałek – 27.09.21,  
  6.30 – Za ++ z rodzin Linek i Michalik 

Wtorek – 28.09.21,  
  6.30 – Za + Annę Gertrudę Kampka od Róży Różańcowej. 

Środa – 29.09.21, święto Świętych Archaniołów 
18.00 – Za + Czesławę Haczek i ++ rodziców Jana i Antoninę Bartków  
   i + Annę Haczek. 
   Po mszy św.: Spotkanie dla nowych kandydatów na ministrantów. 

Czwartek – 30.09.21,  
  6.30 – Za ++ rolników i działkowców z naszej parafii (podożynkowa). 
18.30 – Katecheza uczniów klasy VIII 

Piątek – 01.10.21, I Piątek miesiąca,  
   Dzień modlitwy młodzieży przyg. się do bierzmowania 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za + Adelę Piechura w 30 dzień po śmierci. 
  Nabożeństwo do NSPJ. 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe 
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Jerzego i Annę Juraszek, ich synów oraz za ++  
  rodz. Marię i Gintra Szwalbe.  
18.30 – Katecheza uczniów klas VI i VII (plan przyg. do  bierzmowania) 

Sobota – 02.10.21, I sobota miesiąca, świętych Aniołów Stróżów 
  7.00 – Za + matkę Marię Norek. 
   Nabożeństwo różańcowe I soboty z rozważaniem fatimskim 

Niedziela – 03.10.21, XXVI Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby parafii. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Henryka Gaida. 
10.30 – Suma: Za ++ Jana i Elfrydę Rogosz, ze wspom. + Anny Griner. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Najbliższe wolne intencje w październiku: 9 (o 17.00), 11, 14, 15, 18. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, które sprawiły, że wielu 
rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Poznali nową rzeczywistość, 
zasymilowali się z tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem 
budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy naszym 
modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową 
ojczyznę. 
2. Jutro Światowy Dzień Turystyki. Wielu z nas w czasie wakacji i urlopów 
przemierzało różne szlaki, także zagraniczne, odkrywało piękno stworzenia, 
miejsca szczególnie naznaczone Boża obecnością. Z okazji tego dnia warto 
promować miejsca związane z duchowością chrześcijańską, które mogą 
stanowić ukojenie dla zabieganych ludzi. 
3. W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc w szczególny sposób 
poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Różaniec będziemy odmawiać 
codziennie w tygodniu o godz. 17.30, w soboty po rannej mszy św. 
4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych. W pierwszy piątek miesiąca 
dodatkowa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 17.00.  
5. Okazja do spowiedzi św. na pół godziny przed mszami świętymi. 
6. W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. Bóg każdemu z 
nas daje Anioła, by go strzegł i wspomagał na drogach życia. 
7. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 Msza Święta wynagradzająca 
Niepokalanemu Sercu Maryi a po niej różaniec z rozważaniem. 
8. Katecheza dla uczniów klas VI i VII SP w piątek po wieczornej mszy św.  
9. Zapraszam chłopców i dziewczynki do zostania ministrantami, dziewczynki 
od pierwszej klasy SP do Marianek. Spotkanie dla chętnych w najbliższą środę 
po mszy szkolnej. 
10. Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2022: w zakrystii po mszach św. i 
nabożeństwach w ciągu tygodnia (oprócz niedziel); można również 
telefonicznie w godz. 7.30 – 9.00. Jest jeszcze dużo wolnych intencji w tym 
roku w październiku, listopadzie i grudniu.  



11. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 27 września – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter,  
patron dzieł miłosierdzia; 
– we wtorek 28 września – św. Wacław (ok. 907-929 lub 935), męczennik, król 
i patron Czech, zginął za wiarę z rąk brata; 
– w środę 29 września – święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, 
szczególni posłańcy od Boga; 
– w czwartek 30 września – św. Hieronim (ok. 347-420), prezbiter i doktor 
Kościoła, tłumacz Pisma Świętego na język łaciński; 
– w piątek 1 października – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), 
dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka, patronka misji katolickich; 
– w sobotę 2 października – Święci Aniołowie Stróżowie, opiekunowie 
niebiescy dani nam przez Boga. 
SENTENCJA TYGODNIA  
Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. 
                                                                          Kardynał Stefan Wyszyński 

UŚMIECH TYGODNIA 
Na pustyni wyczerpany człowiek wdrapał się na wielką wydmę. Na dole oaza, 
więc już całkiem bez sił zsuwa się w dół. Nagle patrzy, a na dole siedzi lew i 
się oblizuje na jego widok. 
- Panie Boże, wzbudź w tym lwie jakieś chrześcijańskie odruchy - woła 
wędrowiec! 
Na to lew: - Pobłogosław ten posiłek... 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
W tym Sakramencie chleba i wina, pokarmu i napoju, wszystko, co ludzkie, 
dostępuje szczególnego przemienienia i wyniesienia. Kult eucharystyczny nie 
tyle jest kultem niedostępnej transcendencji, ile kultem Boskiej 
kondescendencji i miłościwej, odkupieńczej przemiany świata w sercu 
człowieka. 

św. Jan Paweł II 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż 
zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego 
najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę 
konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj 
Boże, aby w końcu nie było już innych», a tylko «my»”  (n. 35). 

Perspektywa ta jest obecna w samym stwórczym planie Boga. On 
stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, istoty różne i uzupełniające się, abyśmy 
razem tworzyli «my», które miało stale rosnąć wraz pomnażaniem się pokoleń. 
Bóg stworzył nas na swój obraz, na obraz swego Jednego i Trójjedynego 
istnienia, komunii w różnorodności. 

Historia zbawienia dostrzega zatem pewne my na początku i 
pewne my na końcu, a w jej centrum znajduje się tajemnica Chrystusa, który 
umarł i zmartwychwstał, „aby wszyscy stanowili jedno”. Obecny czas pokazuje 
nam jednak, że «my», którego pragnie Bóg, jest rozbite i rozdrobnione, 
zranione i zniekształcone. A okazuje się to szczególnie w momentach 
poważniejszych kryzysów, tak, jak obecnie w przypadku pandemii. Zamknięte 
i agresywne nacjonalizmy oraz radykalny indywidualizm rozbijają czy też 
dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę 
płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, 
zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych. 

W rzeczywistości wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy 
wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas 
oddzielają, aby nie było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie, jak cała 
ludzkość. Dlatego też korzystam z okazji jaką stanowi ten Dzień, by zwrócić 
się z podwójnym apelem o wspólne podążanie ku coraz większemu my, a 
zwracam się przede wszystkim do wiernych katolików, a następnie do 
wszystkich mężczyzn i kobiet świata. 

Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka  
na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 


