
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27.02.2022 – 06.03.2022 

Niedziela – 27.02.22, VII Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby Parafii. Po mszach zbiórka na Ukrainę 

  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. 
Początek 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. 

Poniedziałek – 28.02.22,  
  6.30 – Dziękczynna do NMP Królowej, z okazji urodzin, o  potrzebne łaski  

 i zdrowie oraz w p. int. 
Adoracja Najśw. Sakramentu: 
12.00 – Bractwo Różańcowe – Modlitwa różańcowa w intencji pokoju 
13.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu „w ciszy” 
14.00 – ul. Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa, Błękitna 
15.00 – ul. Główna  
16.00 – ul. Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki, Rajska, Ptasia, Kamienna 
17.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży  
18.00 – ul. Sucharskiego, Baczyńskiego, Ks. Dutki i pozostali. 
19.00 – Msza św. na zakończenie Adoracji: O pokój na świecie, zakończenie  
  działań wojennych na Ukrainie oraz naród Ukraiński i naszych  
  Rodaków tam mieszkających. 

Wtorek – 01.03.22,  
  6.30 – Za + Jerzego Michalik w 30 dzień po śmierci. 
Adoracja Najśw. Sakramentu: 
  7.00 – Adoracja „w ciszy” 
  8.00 – ul. Sucharskiego, Baczyńskiego,  
  9.00 – ul. Wodna, Kosynierów, Stoczniowców, Bukowa, Łąkowa, Błękitna 
10.00 – ul. Rybarze, Zacisze, Stawowa, Lasoki, Rajska, Ptasia, Kamienna i  

 Księdza Dutki 
11.00 – ul. Główna i ci, którzy nie mogli być wcześniej 
12.00 – Zakończenie Adoracji. 

Środa – 02.03.22, Środa Popielcowa,  
Kolekta parafialna, po mszach św. zbiórka na Ukrainę 
 Dzień modlitwy i postu iw intencji pokoju na  świecie 
 Msze św. z obrzędem pokutnym posypania popiołem: 

  8.00 – Na rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu za wszystkich Parafian. 
17.30 – Okazja do spowiedzi św.  
18.00 – Za ++ rodz. Franciszkę i Teodora Janosz, ++ dziadków i całe pokrew.   

Czwartek – 03.03.22, I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + koleżankę Dorotę (przeniesiona z 25.02). 
17.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św. 

Piątek – 04.03.22, I Piątek miesiąca 
   Dzień modlitwy dla młodzieży SP i SŚr 
  6.30 – Za + mamę Marię Tomeczek w 10 r. śmierci ze wspom. + ojca i ++  
  dziadków. Nabożeństwo do NSPJ 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami. Nabożeństwo do NSPJ 
18.00 – Za + Marię Studniorz 

Sobota – 05.03.22, I Sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Waltra Dziacko jego rodziców i brata, ++ rodz. Annę i Alfonsa  
  Cibura, 2 siostry, ++ rodz. Janinę i Stanisława Wróblewskich, ++  
  pokrew. z obu stron.  
17.00 – W jęz. niem.: Za + ojca Stanisława Bobek w 25 r. śmierci.   

Niedziela – 06.03.22, I Niedziela Wielkiego Postu 
     Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego i obiektów diecezjalnych 
  7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  7.30 – Do Matki Boskiej Królowej z ok. 18. r. urodzin Amelii Thau o dary  
  Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata życia.  
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Do B. Op. dziękczynna z ok. 85 r. urodzin Ewalda Pielot 

 z podziękow. za odebrane łaski i z prośbą o błog. i zdrowie dla całej  
 rodziny.  

14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
2 Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i 
wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach.  
3. Za tydzień pierwsza msza św. w niedziele wraca znów na godz. 7.30. Przed 
mszami świętymi w niedziele zapraszam na krótką historię naszej diecezji, 
która w tym roku świętuje 50-lecie swojego istnienia. 
4. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w 
Kościele czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i 
nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów 
popiołem. Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem. 
Msze Święte tego dnia o godz. 8.00 i 18.00. 
5. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa 
mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania 
postu ścisłego zobowiązani są  wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. 
Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego Postu jest 
także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych 
zabaw i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach.  
6. Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa 
wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową oraz na nabożeństwo 
gorzkich żali z kazaniem pasyjnym, które w tym roku będzie głosił ks. Piotr, 
wikariusz z Koźla. 
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek (odwiedziny 
chorych) i pierwsza sobota miesiąca. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Im więcej budującej mowy, tym lepsza jakość naszego życia. bp Andrzej Czaja 

NA WESOŁO 
Ksiądz katecheta do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka. 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i przybyłym 
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W niedzielnym słowie Bożym zawarty jest ważny przekaz na temat owocowania 
ludzkiego życia. Rzecz jasna chodzi o dobre owoce, co oznacza konieczność zadbania 
o to, by być dobrym człowiekiem. Pan Jezus podprowadza nas do takiego wniosku za 
pomocą prostego obrazu z funkcjonowania przyrody: „Nie ma drzewa dobrego – 
stwierdza – które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc 
wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z 
ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa 
zło”. Zatem w trosce o dobre owocowanie naszego życia najważniejsze jest to, aby tak 
dbać o rozwój swego serca, by stanowiło skarbiec tego, co dobre.  
Św. Paweł pisze: „Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, 
wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć»”. 
Ma na myśli nasze ostateczne zwycięstwo w formie naszego zmartwychwstania i życia 
w chwale Boga na wieki. To jednak nie stanie się bez naszego zaangażowania, lecz 
dokona się w mocy Bożego Ducha, jeśli mając życie od Niego – życie Chrystusowe – 
do Ducha Świętego się dostosujemy. Św. Paweł daje nam jasne wskazanie, co trzeba 
mieć na uwadze, co trzeba podjąć: „Przeto, bracia moi najmilsi – pisze – bądźcie 
wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud 
wasz nie pozostaje daremny w Panu”. Apostoł mówi o konieczności zajęcia się 
dziełem Pańskim i to bardzo ofiarnie. Nie kryje przed nami, że chodzi o wielki trud i 
wysiłek, który trzeba podejmować i realizować wytrwale i niezachwianie. Nietrudno 
się domyślić, że chodzi o ofiarne zaangażowanie się każdego z nas w Chrystusowe 
dzieło zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii jasno 
określa pierwszą zasadę tego zaangażowania – trzeba zawsze zaczynać od siebie, 
podejmując trud nawrócenia, ale nie wolno myśleć tylko o ratowaniu siebie – bo jest 
nam też zadana odpowiedzialność za zbawienie drugiego człowieka. Jak kiedyś do 
uczniów w ziemi palestyńskiej, tak dziś mówi w naszą stronę: „usuń najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego”. Na trud 
wytrwałej i niezachwianej realizacji tego dzieła znajdujemy dobrą radę w słowach 
psalmisty, który podpowiada nam, na czym się oprzeć, od czego zaczynać każdego 
dnia: „Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać [Jego] imieniu, Najwyższy, rano głosić 
[Jego] łaskawość, a wierność [Jego] nocami”. Krótko mówiąc, dobrze jest mówić do 
Boga, czyli podejmować trud modlitwy i dobrze jest głosić radosną nowinę o Jego 
łaskawości i wierności – co można realizować słowem i czynem.  


