
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20.02.2022 – 27.02.2022 

Niedziela – 20.02.22, VII Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby Parafii 

  7.50 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  8.00 – Za + Henryka Gaida. 
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Za + męża i ojca Bernarda Smykała w 2 r. śm., jego rodziców  

 i ++ rodz. Erwina i Gertrudę Maczek.  
15.00 – Nieszpory niedzielne. 

Poniedziałek – 21.02.22,  
  6.30 – Za + Władysława Haczek od kuzynki Emilii Jasek z mężem Józefem. 

Wtorek – 22.02.22, Katedry św. Piotra 
  6.30 – Za + Horsta Marek w kol. r. śm. ze wspom. jego + żony Elżbiety. 

Środa – 23.02.22, św. Polikarpa m. 
16.30 – Okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Za ++ Antoniego i Hildegardę Kmita i ++ rodziców z obu stron oraz  
   o zdrowie w pewnej intencji. 

Czwartek – 24.02.22,  
  6.30 – Za + ojca Eryka Juraszek ze wspom. + żony Gertrudy oraz + Luizy  
  Szynol.  

Piątek – 25.02.22, 
  6.30 – Za ++ rodziców Świerczek, Tumuka i Tworek oraz ++ braci i siostry. 

Sobota – 26.02.22,  
  7.00 – Za + ojca Jana Filusz, ++ rodz. Jana i Brygidę Płowucha ze wspom.  
  dziadków z obu stron.  
10.00 – Nauka przedchrzcielna 

Niedziela – 27.02.22, VII Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby Parafii 

  7.50 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  8.00 – Za ++ rodz. Krystynę i Andrzeja Bartosik ze wspom. + babci Zofii, 
  Krystyny, ++ dziadka Kazimierza oraz cioci Danuty i wujka Marcina.    
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Za + żonę i matkę Cecylię Panusz w kol. r. śm. 
  Chrzest dzieci: Kajetana Andrzeja i Leny Julii Jakubczyk. 
  Wystawienie Najśw. Sakramentu i początek Adoracji 

Porządek Adoracji Najśw. Sakramentu 
11.30 – Adoracja dla wszystkich chętnych 
12.00 – Adoracja w ciszy 
13.00 – Adoracja dla mężczyzn 
14.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży. 
15.00 – Adoracja dla kobiet 
15.45 – Nabożeństwo za zakończenie. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z 
całym Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu 
(kolekta mszalna). Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa 
będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego 
tygodnia.  
2. We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. 
Chrześcijanie w Rzymie już od IV wieku obchodzili pamiątkę wybrania 
Wiecznego Miasta na stolicę Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą 
Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim w naszej 
modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie pasterskiej posługi 
w Kościele.  
3. W przyszłą niedzielę, 27 lutego – w ostatnią niedzielę lutego rozpocznie się 
55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy 
wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im 
wolność od nałogu.  
4. Słowa serdecznej wdzięczności za prace porządkowe na naszym parafialnym 
cmentarzu – wielki Bóg zapłać! 
5. Zapraszamy na spotkania adoracyjne z Jezusem Eucharystycznym w naszym 
kościele. Dobrze, aby był to czas i wspólnej jak i osobistej modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem. 
6. Urząd przypomina o potrzebie złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania 
budynków w Urzędzie Miasta lub elektronicznie. Więcej: www.gunb.gov.pl  
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.  

W tym tygodniu patronuje nam: 
- środa, 23 lutego - Święty Polikarp (I/II w.), uczeń Świętego Jana, biskup 
Smyrny, męczennik za wiarę. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
Przypadki są logiką Boga. abp Alfons Nossol 



UŚMIECH TYGODNIA 
Żona do męża w czasie kłótni: 
- Mam nadzieję, że w niebie kobiety są oddzielone od mężczyzn.  
- Oczywiście – odpowiada mąż – Inaczej cóż to byłby za raj! 
 
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 
- Kto by chciał iść teraz do nieba? 
Zgłaszają się wszystkie dzieci z wyjątkiem Arka. 
- Arku, dlaczego ty nie chcesz iść do nieba? 
- Bo ja powiedziałem mamie, że po religii przyjdę do domu. 

NAUKI PRZEDŚLUBNE (propozycja dla narzeczonych) 
Nyskie duszpasterstwo rodzin zaprasza na nauki przedmałżeńskie w formie 
stacjonarnej. Zajęcia odbędą się w trzech seriach: (1) 7, 14, 21, 28 marca, (2) 9, 
16, 23, 30 maja, (3) 6, 13, 20, 27 czerwca.  Każde ze spotkań rozpoczynające 
się o 19.00 potrwa około 1,5 godziny. Spotkania będą odbywały się w sali św. 
Jadwigi w domu parafialnym przy bazylice nyskiej. Poprowadzą je specjaliści 
związani z duszpasterstwem rodzin rejonu nyskiego. Cykl nauk obejmuje 4 
spotkania. Na nauki nie obowiązują wcześniejsze zapisy i są one bezpłatne. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rodzinnanysa.pl 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ  
W Krzyżu konkretyzuje się wprawdzie cierpienie Zbawcy, ale równocześnie 
też i zbawienie oraz miłości nauka. Po tym Krzyżu stojącym na ziemi spływa 
odtąd na naszą planetę każda Boża łaska, która jednocząc nas z Bogiem, 
równocześnie dynamizuje nasze człowieczeństwo w kierunku realizacji 
najwznioślejszych wartości ludzkich. Do najwyższych zaś wartości tego 
rodzaju należą bezsprzecznie – prawda i miłość. Zabiegajmy o nie wciąż od 
nowa, „bo czyniąc prawdę w miłości, wzrastamy we wszystko w tym, który 
jest Głową, to jest w Chrystusie”. abp Alfons Nossol 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu 
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Liturgia słowa VII niedzieli zwykłej odsłania nam i przypomina oczekiwania, jakie 
Bóg ma względem nas, ludzi, których w dniu chrztu świętego obdarował nowym 
życiem i uczynił swoimi dziećmi. Pan Jezus najogólniej wyraża je, formułując nowe 
przykazanie, które jest dziś przypomniane w aklamacji przed ewangelią: „Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. 
Konkretne wskazania ku jego realizacji są nam przedstawione w dzisiejszej Ewangelii. 
Pan Jezus wskazuje nam „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają. […] pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając”. I jest 
jasno określona motywacja: „A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”. Krótko mówiąc: 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”, tzn. „nie sądźcie […]; nie 
potępiajcie […]; odpuszczajcie […]. Dawajcie […]; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną po brzegi”. Gotowy program drogi do nieba, świata Bożego, przez 
budowanie królestwa Bożego na ziemi. 
Bóg ma względem nas wielkie oczekiwania. Takowe kierował już w Starym 
Testamencie do swoich wybrańców, do przywódców Narodu Wybranego, królów i 
proroków. Pan Bóg oczekiwał od nich nade wszystko, że będą wiernie wypełniać Jego 
wolę. Dlatego ich wybierał i obdarowywał szczególnym wsparciem – mocą swego 
Ducha. Kiedy więc Saul zlekceważył Bożą wolę, został odrzucony. Inaczej było z 
Dawidem. Znamy jego historię i wiemy, że w pewnych momentach życia bardzo się 
pogubił i zgrzeszył względem Boga. Dziś jednak słyszymy o jego zadziwiająco 
szlachetnym zachowaniu w stosunku do króla Saula, który wręcz polował na Dawida, 
aby go zabić. Nie pozwolił wodzowi swej drużyny zabić Saula, gdy ten spał, a oni 
niepostrzeżenie zbliżyli się do niego. Nie kierował się więc powszechnie wówczas 
stosowaną zasadą z kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb za ząb. Postąpił tak, jak 
przystało na Bożego wybrańca namaszczonego świętym olejem; można powiedzieć: 
„po Bożemu” i to zupełnie świadomie, biorąc pod uwagę nade wszystko to, że „Pan 
nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność”. W ten sposób w szlachetnym 
zachowaniu króla Dawida wobec jego prześladowcy jest nam udzielona podwójna 
lekcja. Pierwsza: wybranych przez Boga, tych, którzy są obdarowani Jego Duchem, 
stać na nieziemskie zachowania. Druga: godnymi Boga i życia z Nim na wieki 
jesteśmy wtedy, gdy podejmujemy trud życia i postępowania po Bożemu.   


