
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.03.2022 – 20.03.2022 

Niedziela – 13.03.22, II Niedziela Wielkiego Postu 
       Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne Parafii. 
       Po mszy św. zbiórka na dzieło „Ad Gentes”  

  7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  7.30 – Za ++ rodz. i Edmunda Plich, Łucję i Walentego Pander, ++ dziadków  
  i ++ z rodziny. 
10.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
10.30 – Suma: Za + Helenę Muzykę i + Marię Kluk. 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 14.03.22,  
  6.30 – Za + męża Wolfganga Tumulka, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

Wtorek – 15.03.22,  
  6.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisławę Haczek i jej męża 
   Władysława od znajomych i sąsiadów.  

Środa – 16.03.22, Msza szkolna 
17.00 – Okazja do spowiedzi św.  
17.30 – Droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej 
18.00 – Za + żonę Teresę Miemczyk w 3 r. śm. i ++ z rodzin Bonsz  
   i Miemczyk. 
18.45 – Spotkanie organizacyjne chętnych do organizacji pomocy uchodźcom 

Czwartek – 17.03.22,  
  6.30 – Za żyjących i ++ Parafian i o pokój na świecie. 
16.00 – Wielkopostna spotkanie dla dzieci młodszych „Przyjaciele Jezusa” - w  
   salce parafialnej (przynosimy swoje krzyżyki, nożyczki i klej) 

Piątek – 18.03.22,  
  6.30 – Za ++ Marię i Alfreda Ofczarek od krewnych z Regensburga. 
18.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami 
19.00 – Katecheza dla klas VI i VII SP– przynosimy rozpiski z mszy  
  niedzielnych za rok 2021 

Sobota – 19.03.22, Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 
  7.00 – Za ++ rodz. Józefa i Sylwię Złotnickich, ++ dziadków z obu stron  

 i + Irmgardę Szczygieł.  
  9.00 – Do św. Józefa Oblubieńca NMP za mężczyzn i młodzieńców. 
Po mszy św.: nauka przedchrzcielna 

Niedziela – 20.03.22, III Niedziela Wielkiego Postu 
       Kolekta na potrzeby Parafii. 

  7.10 – Modlitwy poranne 
  7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej) 
  7.30 – Za + Łucję Kuźnik. 
10.30 – Suma: Za ++ Katarzynę i Michała Macyszyn, + męża Edwarda i jego  
  rodzeństwo. 
 Chrzest dzieci: Ignacego Maj i Zofii Magdaleny Rogalskiej 
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 28 marca, 4 i 5 kwietnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest 
Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach 
świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie 
tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj 
za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i 
wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Po mszach świętych dodatkowa 
zbiórka na cel działań misyjnych wśród narodów świata.  
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 14.00.  
3. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 
Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był 
znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z 
Najlepszym Pasterzem.   
4. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 18.00. 
Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i 
śmierci. Wypominki do Drogi krzyżowej składamy przy wejściu do zakrystii. 
5. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego 
oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej 
świątyni Msze Święte tego dnia o godz. 7.00 i 9.00. Zapraszamy na wspólną 
modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą 
pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla 
wszystkich konających.  
6. W sobotę zapraszam na naukę przedchrzcielną tych, którzy mają pełnić 
funkcje rodziców chrzestnych, również poza parafią. 
7. Bóg zapłać za posprzątanie i umycie kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary 
na cele remontowe w naszej parafii i inne dobre dzieła charytatywne kościoła, 
w tym pomoc uchodźcom wojennym.  



SENTENCJA TYGODNIA  
Post, modlitwa i jałmużna! Jakież to w sumie proste środki chrześcijańskiej 
pobożności na co dzień, a przecież są one nadzwyczaj skuteczne.  
                                                                                        abp Alfons Nossol 

DZIEŃ SKUPIENIA DLA SZAFARZY 
Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z diecezji opolskiej 
zapraszamy na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w kościele 
seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1a) w sobotę 12 marca 2022 r. 
od godz. 9.30 do 15.00. W programie: o 9.30 modlitwa różańcowa i okazja do 
sakramentu pokuty, o 10.00 Msza św.; po przerwie konferencja i Droga Krzyżowa; 
na zakończenie nabożeństwo z błogosławieństwem. 

WEEKENDOWY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Nyskie duszpasterstwo rodzin zaprasza na kolejną edycję weekendowego kursu 
przedmałżeńskiego, która odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2022 r. w 
Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Narzeczeni, którzy pochodzą spoza 
terenu diecezji opolskiej, powinni uprzednio uzyskać zgodę proboszcza 
przygotowującego ich do ślubu na odbycie nauk przedmałżeńskich poza diecezją 
zamieszkania. Koszt kursu to 250 zł (obiady, bez noclegów) lub 400 zł (pełne 
wyżywienie, nocleg). Zapisy na stronie www.rodzinnanysa.pl.  

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE DLA DOROSŁYCH 
Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu 
zaprasza pełnoletnich mężczyzn na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w 
dniach od 25 do 27 marca br. (przyjazd w piątek między 16.30 a 17.30, 
zakończenie niedzielnym obiadem o 13.00). Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. 
W rekolekcje będą zaangażowani klerycy, księża oraz osoby małżonkowie. Zapisy 
oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej seminarium w Opolu. 

UŚMIECH TYGODNIA 
W czasie Mszy, facet szeptem pyta osobę obok: 
- Jakie jest tu hasło do w-fi? 
- Jezu Chryste, człowieku: 
- Ze spacjami, czy podkreślaniem, czy razem? 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W modlitwie dnia Kościół prosi Boga, by ożywiał naszą wiarę Swoim Słowem. 
Temat ten podejmują też wyraźnie wszystkie trzy czytania. Fragment Księgi 
Rodzaju przekazuje słowo Boga do Abrama: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, 
jeśli zdołasz to uczynić. Tak liczne będzie Twoje potomstwo”. Abram odpowiada 
wiarą – „Uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę”. W ten sposób słowo z 
Księgi Rodzaju zwiastuje nam dwie bardzo ważne, wręcz kluczowe prawdy:  
- Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, Bożych obietnic.  
- Człowiek wierzący znajduje upodobanie w oczach Bożych. Co więcej, Bóg 
poczytuje człowiekowi wiarę za wielką zasługę! 
Także przy objawieniu chwały Chrystusa na Górze Tabor, Bóg Ojciec zwraca się 
do nas ze słowami, którymi chce pobudzić naszą wiarę: „To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie”. W ten sposób daje nam Bóg do zrozumienia, że 
posłuch dany Słowu Chrystusa jest warunkiem uchwycenia chwały Jego Bóstwa i 
Jego boskości. Sam rozum traci orientację, co wymownie wyświetla zachowanie 
uczniów – zwłaszcza słowa Piotra: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Komentuje 
to św. Łukasz: „Nie wiedział bowiem, co mówi”. Takie jest też nasze 
doświadczenie relacji z Bogiem. Trudno dyskutować, wymądrzać się. Jedynie w 
wierze i z wiarą można wyznać „Pan mój i Bóg mój”. Dla jej wzbudzenia i trwania 
w niej Ojciec niebieski radzi nam, byśmy słuchali Jego Syna!  
Nieco od innej strony na wartość i znaczenie posłuszeństwa Słowu Pana zwraca 
nam również uwagę św. Paweł we fragmencie Listu do Filipian. W sytuacji, gdy 
dążenia świata są bardzo przyziemnie i tych, którzy im ulegają, pociągają do 
bałwochwalstwa i zagłady – przypomina nam, dzieciom Bożym, że nasza ojczyzna 
jest w niebie i radzi: „stójcie mocno w Panu, umiłowani!”. W ten sposób 
przekazuje nam zasadnicze pouczenie, które św. Piotr wyraził w słowach „Trzeba 
nam bardziej słuchać Boga, niż ludzi”! Jest to złota reguła nie tyko na okres 
wielkanocnej pokuty, pomaga żyć nie po swojemu a po Bożemu, pomaga ostać się 
w wierze. Obudźmy więc w sobie w tę dzisiejszą niedzielę wielkie pragnienie 
życia Słowem Pana, według Jego przykazań, według Ewangelii. I zawołajmy doń: 
„Panie, przymnóż nam wiary”! Bez tego trudno oprzeć się pokusie życia po 
swojemu, czy tylko „mniej więcej” po Bożemu. Bez tego nie sposób okazać Bogu 
wierność i żyć w wielkiej z Nim zażyłości! 


