
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 06.02.2022 – 13.02.2022 

Niedziela – 06.02.22, V Niedziela zwykła 
       Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne. 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Jadwigę Neubert w 30 dzień po śmierci. 
10.30 – Suma: Za + żonę i matkę Annę Griner. 

Poniedziałek – 07.02.22,  
  6.30 – Za ++ rodz. Alojzję i Franciszka Koczwara. 

Wtorek – 08.02.22, 
  6.30 – Za + siostrę Edwinę Zofię S.M. w I rocznicę śmierci. 
  9.30 – Różaniec za + Jerzego Michalik 
10.00 – Pogrzeb + Jerzego Michalik, l. 63 (Zacisze) 

Środa – 09.02.22,  
16.30 – Okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Za + ks. Infułata Ludwika Rutynę ( z ok. 105 r. ur.). 
18.00 – Spotkanie PRD i PRE na plebanii. 

Czwartek – 10.02.22, św. Scholastyki 
 6.30 – Za ++ dziadków Annę i Bronisława Podębskich, ++ Gertrudę i Jerzego  
  Dzierżinga i + ojca Zygmunta Dzierżinga.  

Piątek – 11.02.22, NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego 
  8.00 – W Światowy Dzień Chorego ku czci NMP z Lourdes za wszystkich  
  chorych i cierpiących o dar zdrowia i ulgę w cierpieniu.  

 Nabożeństwo z błogosławieństwem Lourdzkim. 

Sobota – 12.02.22,  
  7.00 – Dziękczynna za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. w  
  intencji małżonków Brygidy i Wilhelma Jochimczyk o potrzebne łaski  
  dla nich i ich rodziny.  

Niedziela – 13.02.22, VI Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne Parafii 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + ks. Stanisława Dutkę w kol. r. śmierci. 
10.30 – Suma: Za + Manfreda Szenfeld od rodzin Magiera i Kukula. 
15.00 – Nieszpory niedzielne. 
Wolne intencje w lutym: 15, 17, 21, 22, 24, 25. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas 
na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób 
umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań.  
2. Serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu oraz udział w 
niedzielnym koncercie świątecznym. 
3. Bóg zapłać za demontaż dekoracji oraz prace związane z czyszczeniem, 
myciem i nową dekoracją kościoła. 
4. W środę na godz. 18.00 zapraszam na wspólne spotkanie PRD i PRE. 
5. W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie 
Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to 
jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu 
pielgrzymek oraz licznych uzdrowień duszy i ciała.  
6. Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony 
także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać 
wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza 
Święta w intencji chorych o godz. 8.00.  
7. Policja ostrzega przed nasilonymi próbami oszukania i wyłudzenia pieniędzy 
od różnych osób na przeróżne sposoby. Prośba o wielką czujność przy 
wszystkich prośbach o pieniądze czy podanie numerów konta albo kodów.   

SENTENCJA TYGODNIA  
Kapłani wyszli spomiędzy Was, Drodzy Bracia i Siostry, dlatego ich 
kapłaństwo i od Was zależy – od Waszej modlitwy i wiary. Wspierajcie ich, 
proszę, swoimi modlitwami. abp Alfons Nossol 

W tym tygodniu patronuje nam:  
- czwartek, 10 lutego – Święta Scholastyka (ok. 480-542), dziewica, siostra 
bliźniaczka Świętego Benedykta, patrona Europy.  

UŚMIECH TYGODNIA 
Przed sekretarzem papieskim staje pielgrzym i dając mu wizytówkę prosi o 
rozmowę z papieżem. Sekretarz ogląda ją i biegnie czym prędzej do papieża, 
który za chwilę zjawia się przed pielgrzymem w towarzystwie kardynałów i 
wita go serdecznie: 
- Cóż za spotkanie! Mówcie szybko, jak to się stało, że macie napisane na 
wizytówce: Teodor, szwagier Pana Boga. 
- Widzicie, proste. Romek Cebula miał dwie córki. Jedną wziąłem ja, a drugą 
Pan Bóg. Świeć, Panie, nad jej duszą… - odpowiada wznosząc wzroku ku 
niebu. 



(Wytnij i zachowaj) 

WAŻNE DATY DUSZPASTERSKIE W ROKU 2022 

02.03 – Popielec – Środa Popielcowa, Wielki Post 
31.03 - 03.04 – Rekolekcje wielkopostne 
17.04 – Wielkanoc – Urocz. Zmartwychwstania Pańskiego 
08.05 – Urocz. I Komunii świętej 
15.05 – Urocz. I Rocznicy Komunii świętej 
21.05 – Urocz. udzielania sakramentu bierzmowania 
29.05 – Kiermasz – Urocz. Rocznicy Poświęcenia Kościoła 
05.06 – Zielone Świątki – Urocz. Zesłania Ducha Świętego 
16.06 – Boże Ciało – Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 
17.07 – Góra św. Anny – Parafialna Pielgrzymka Ślubowana 
28.08 – Odpust – Urocz. Patronalna Parafii 
04.09 – Pielgrzymka do Katedry Opolskiej (dekanat Koźle) 
11.09 – Dożynki – Święto Dziękczynienia 
20.11 – Urocz. odpustowa Rybarzy i Zacisza ku czci św. Klemensa 
27.11 – I Niedziela Adwentu 
25.12 – Urocz. Narodzenia Pańskiego 
31.12 – Nabożeństwo dziękczynne ze wspomnieniem zmarłych 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ  
Brak kapłanów w naszej diecezji jest wciąż ogromny. Wciąż zajmujemy jedno 
z ostatnich miejsc w kraju, gdy idzie o przeliczenie liczby wiernych na jednego 
kapłana. Brakuje kapłanów. Istnieje ponadto spora liczba starszych i 
przepracowanych kapłanów, którym musiałem odmówić młodego pomocnika. 
Wzywam ponadto naszą szlachetną młodzież do odważnej i radosnej 
odpowiedzi na głos Chrystusa. Waszej pozytywnej odpowiedzi i gorliwej 
posługi potrzebuje tak bardzo Kościół powszechny jak i nasz Kościół lokalny – 
opolski. abp Alfons Nossol 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Liturgia Słowa Bożego odnosi nas do tematu powołania. Najpierw o początkach 
swego powołania mówi prorok Izajasz, następnie św. Paweł w I Liście do Koryntian 
zwraca uwagę na swoje apostolskie powołanie. Natomiast Ewangelista Łukasz odnosi 
nas do wydarzenia powołania Szymona. W tym wszystkim znajdujemy zasadnicze 
myśli dla rozumienia i realizacji powołania chrześcijańskiego, którym obdarowany jest 
każdy z nas – a więc nie tylko kapłani i siostry zakonne. 
Przede wszystkim u podstaw naszego powołania do bycia uczniem Pańskim, do bycia 
chrześcijaninem nie ma naszej zasługi. Podobnie jak św. Paweł, każdy z nas „za łaską 
Boga jest tym, czym jest”. I chodzi o to, by tej łaski nie zmarnować. Wymaga to od 
nas stałej pracy nad sobą – a ściślej rzecz ujmując, naszej współpracy z łaską Bożą. Z 
tekstu Izajaszowego wynika, że nie może nam zabraknąć elementarnej pokory, 
mężnego stanięcia przed Bogiem w prawdzie! A także gotowości pójścia tam, dokąd 
Bóg pośle. Prorok wyznaje: „ ...jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam 
pośród ludu o nieczystych wargach”. A kiedy doznał uzdrowienia – jego wina została 
zmazana i zgładzony został jego grzech – w odpowiedzi na Boże wołanie „Kogo mam 
posłać? Kto by nam poszedł?” zadeklarował „Oto ja, poślij mnie”. Takiej 
dyspozycyjności oczekuje od nas Pan.  
Ewangelia dzisiejsza zawiera bardzo znane zawołanie Chrystusa do Szymona: Duc in 
altum – wypłyń na głębię. Jezus woła jednak do nas wszystkich, do każdego swego 
ucznia: „Zostaw mielizny i wypłyń na głębię, i zarzuć sieci na połów”. Realizacja 
zadania – jak pokazuje nam Łukasz – zakłada wysoki stopień zawierzenia Jezusowi, 
zdania się bardziej na Niego, aniżeli na własne doświadczenia, projekty i oczekiwania. 
Domaga się również odwagi i męstwa z myślą o podjęciu nieznanej bliżej misji 
zlecanej nam przez Chrystusa. Jezus wyraża rzecz bardzo prosto: „Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił!” W ten sposób daje nam do zrozumienia, że nie powinniśmy 
skupiać naszej uwagi na naszej niegodności i grzeszności. Ważniejsze jest to, by 
wypływać na głębię, uczyć się rzetelnego rzemiosła i ratować życie innych, życie 
Boże wokół siebie. Skupić się trzeba na zadaniu i motywować tym, że Jezus na nas 
liczy. Obudźmy więc w sobie więcej gorliwości apostolskiej, starajmy się odważnie 
wychodzić naprzeciw tych, którym trudno, którzy pogubili się na ścieżkach życia. Pan 
na nas liczy, że pomożemy Mu zebrać obfity połów... nie można tego działania 
odnosić tylko do księży i osób zakonnych. Wszyscy jesteśmy wezwani do krzewienia 
naszej wiary. Jest autentyczna tylko wtedy, gdy się nią dzielimy. I nie martwmy się o 
słowa, jak i co mówić – otwierajmy się na działanie Ducha.  


