
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 07.11.2021 – 14.11.2021 

Niedziela – 07.11.21, XXXII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty kurialne 

  8.00 – Za ++ z rodzin Korzeński, Prószkowski, dziadków, braci, siostry, 
 ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp. 

10.30 – Suma: 1. Za ++ rodzeństwo Ewalda Solga i Edeltraudę Studniorz, brata  
  Jana Urbasik, szwagrów Teodora i Jerzego oraz szwagierkę Krystynę. 
  2. Za ++ rodz. Marię i Brunona Tomeczek, ++ dziadków i ++ z pokrew.  
15.00 – Nabożeństwo na cmentarzu. 

Poniedziałek – 08.11.21,  
  6.30 – Za + ojca Franciszka Lechowicz. 

Wtorek – 09.11.21, św. pośw. Bazyliki na Lateranie 
  6.30 – Za + ojca Józefa Kordula, ++ Józefa Foltys, Gertrudę Duda, Jerzego  
  Ligockiego, ++ dziadków z rodzin Ligocki, Foltys, Stein i Wiesiołek  
  oraz ++ sąsiadów.  

Środa – 10.11.21, Msza szkolna, św. Leona W. 
17.00 – Za ++ Józefa Scharfenberg, Joannę Szywalski i Gertrudę Scharfenberg  
   (likwidacja grobów).   

Czwartek – 11.11.21, św. Marcina, Narodowe Święto Niepodległości 
  8.00 – Za + ojca Józefa Kudelka 
10.30 – Msza św. za Ojczyznę. 

Piątek – 12.11.21,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ rodziców Psik i Behr, ++ pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu. 
18.00 – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Sobota – 13.11.21,  
  7.00 – Za + Alicję Lewińską w I r. śm.  

Niedziela – 14.11.21, XXXIII Niedziela zwykła,  
             Kolekta na potrzeby remontowe parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz, ++ teściów Pawła i Bertę Gruszka,  
  szwagra Waltra Gruszka i szwagra Antoniego Kuźnik.  
10.30 – Suma: Z podziękow. Matce Bożej za otrzym. laski z prośbą o dalsze  
  zdrowie i błog. Boże dla Marii i Alfreda Filusz i ich rodziny.  
15.00 – Nabożeństwo za zmarłych. 

Najbliższe wolne intencje: 22, 25 listopada, 1 grudnia (17.30). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc 
jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i 
zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. 
Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować 
faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę 
zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu 
wierni. 
2. Przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe 
warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć 
Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, 
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować 
wyłącznie za zmarłych. 
3. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto 
Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby 
podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej 
wykorzystanie, zapraszamy na Msze Święte o godz. 8.00 i 10.30.  
4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 
5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł:  
- śp. Bernard Plich, l. 66, z ul. Głównej. 
Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach i wspierajmy się nawzajem 
słowami wiary i miłości. 
6. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor 
Kościoła; 
– w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz 
rzymski; 
– w piątek 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik; 
– w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn 
(†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Jałmużnę ocenia się nie według miary daru, ale hojności serca. 
św. Jan Chryzostom 



WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD) 

Na mocy dekretu biskupa opolskiego, ks. bpa Andrzeja Czai, ogłaszam 
rozpoczęcie, z dniem 7 listopada, wyborów do Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

W głosowaniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, należąca do 
Kościoła Rzymskokatolickiego i mieszkająca na terenie naszej Parafii. 
W I etapie – do niedzieli 14 listopada włącznie, na numerowanych, 
opieczętowanych kartach, wypisujemy 3 nazwiska i imiona dorosłych 
osób proponowanych do PRD, cieszących się dobrą opinią i 
pobożnością. Dekret o wyborach do PRD wskazuje, że z głosowania na 
kolejną kadencję wyłączone są osoby, które były w PRD trzy kadencje z 
rzędu; w naszej Parafii obejmuje to dwie Panie: Teresę Glomb i Sabinę 
Reszka.  

Wypełnione karty wrzucamy do urny wyborczej do przyszłej niedzieli 
włącznie. Osoby, które z racji nieobecności nie otrzymały karty do 
głosowania, mogą ją otrzymać zgłaszając się do księdza proboszcza. 

Terminarz wyborów:  

1. Zgłaszanie kandydatów do PRD – do niedzieli 14 listopada 

2. Przedstawienie listy wyborczej kandydatów do PRD 

3. Wybory PRD – głosowanie w niedziele 28 listopada 

4. Ogłoszenie ostatecznych wyników i zaprzysiężenie nowych członków 
Rady – niedziela 12 grudnia 

UŚMIECH TYGODNIA 
- Pierwszy raz rzuciłeś na tacę sto złotych – zwraca się żona do męża po 
wyjściu z kościoła. 
- Tak, no i co z tego? 
- Ciekawe, gdzie tak nagrzeszyłeś? 

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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Jezus, który naucza z mocą, krytykuje postępowanie uczonych w Piśmie. Zarzuca im, 
że działają na pokaz: chcą wyróżniać się przez swój strój, są spragnieni uznania i 
honorów, ich zarozumiałości towarzyszy chciwość i obłuda. Nie tylko objadają ubogie 
wdowy, ale również – powierzchownie i fałszywie pobożni – modlą się na pokaz. 
Przeciwieństwem zachowania uczonych w Piśmie staje się „uboga wdowa”, która 
stanowi wzór oddania i zaufania Bożej Opatrzności. To ona wykazuje się prawdziwą 
pobożnością i ofiarnością. Widzi to Jezus, który siedzi naprzeciw ostatniej, tzn. 
trzynastej skarbony na dziedzińcu, do której wrzucano dobrowolne ofiary na ofiary 
całopalne. Tak więc kobieta, która wrzuciła do skarbony „wdowi grosz”, przeznaczyła 
wszystkie swoje pieniądze na kult i chwałę Bożą. 
Hojności zasiewu zależy od otwartości serca, a ta z kolei przyczynia się do obfitość 
zbiorów. I nie chodzi tu o wielkość inwestycji, ale o postawę człowieka, by nie dawać 
minimalistycznie i na pokaz, i tylko z tego, co nam zbywa. W swoim całkowitym 
zaufaniu ewangeliczna wdowa jest podobna do Jezusa. Na tym polega prawdziwa 
pobożność i wiara chrześcijańska.  
Słowo Boże wiedzie nas drogą do odkrycia duchowego bogactwa i umacniania go w 
swoim życiu. Podstawą rozwoju duchowego bogactwa jest żywy kontakt z 
Trójjedynym Bogiem i realizacja wskazań Kościoła.  
Z wewnętrznego bogactwa wypływają, jak w przypadku ubogiej wdowy, starania o 
chwałę Bożą. Chodzi o świątynię i parafię, potrzeby diecezji i Kościoła powszechnego. 
Dobra te wymagają jednak ciągłej troski. Możemy włączyć się w te dzieła przez udział 
w konkretnych pracach (sprzątanie kościoła, porządkowanie cmentarza), jak i ofiary 
składane na tacę, a przeznaczone na różne potrzeby, zarówno świątyni (opłaty bieżące 
za prąd, sprzątnie, konserwacja), sal dla grup duszpasterskich, jak i diecezji (zbiórki 
żywnościowe czy inne akcje „Caritas”, ofiary na seminarium duchowne, cele misyjne). 
Dbałość o potrzeby parafii odnosi się również do troski o diecezję i cały Kościół. W 
ten sposób wspieramy nie tylko inicjatywy proboszcza, ale również przedsięwzięcia 
biskupa diecezjalnego czy samego ojca świętego, pomagamy budować kościoły, 
szpitale, szkoły w krajach misyjnych. Zawsze najważniejszy jest dar serca, 
autentyczna opieka duchowa i materialna dla potrzebujących rodzin, a nie danina 
wynikająca z przymusu czy ponaglania. Taka postawa prowadzi do bogactwa 
duchowego i przyczynia się do zdobywania świętości. 
 


