
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 09.10.2022 – 16.10.2022 

Niedziela – 09.10.22, XXVIII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
 Zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Matki Boskiej Królowej za wszystkich naszych seniorów polecając  
  się Jej opiece oraz o łaskę zdrowia i sił.  
10.30 – Suma: Za ++ Jana i Elfrydę Rogosz ze wspom. + Anny Griner. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Poniedziałek – 10.10.22,  
  6.30 – Za + kolegę kursowego, ks. Huberta Skrzypek. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Wtorek – 11.10.22,  
  6.30 – Za żyjących i ++ Parafian. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Środa – 12.10.22, Msza szkolna,  
17.00 – Nabożeństwo różańcowe 
   Msza św.: Za ++ rodz. Jerzego i Annę Juraszek, ich synów Alfreda i  
  Henryka, ++ rodz. Marię i Gintra Szwalbe, ich synów Henryka i Waltra.   

Czwartek – 13.10.22, Dzień fatimski, bł. Honorata Koźmińskiego 
18.00 – Msza św. ku czci MB Fatimskiej za żyjących i ++ członków Żywego  
  Różańca. Nabożeństwo fatimskie ze świecami.  

Piątek – 14.10.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + kuzyna Horsta Grandt w 30 dzień po śmierci. 
17.30 – Modlitwa różańcowa 
18.00 – Spotkanie formacyjne dla klasy VI Szkoły Podstawowej  

Sobota – 15.10.22, św. Teresy od Jezusa 
  7.00 – Za + Jana Filusz w 4 r. śmierci. Nabożeństwo różańcowe. 
17.00 – w jęz. niem.: Za + Gintra Klose, ++ rodz. Helenę i Pawła, ++ siostry  
  Małgorzatę i Jadwigę. 

Niedziela – 16.10.22, XXIX Niedziela zwykła, Dzień papieski 
 Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w naszej Parafii. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek ze wspom. ++ rodziców z obu stron.  

10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe z udziałem młodzieży (klasy VI, VII i VIII SP  
  przynoszą swoje dzienniczki bierzmowanych) 

Wolne intencje mszalne w październiku: 22 (godz. 7.00), 24, 25, 27. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie 
ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do 
pełnienia dobrych uczynków (kolekta mszalna). Niech udział w Eucharystii 
będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.  
2. Chłopcy i dziewczynki pragnące zostać ministrantami lub mariankami 
zapraszam do zgłoszenia się u księdza proboszcza.   
3. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. 
Wyraźmy naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów 
za trud ich pracy i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia.  
4. W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu liturgicznym 
wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako 
Dzień Dziecka Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 
roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich rodziców, którzy utracili 
dzieci jeszcze przed narodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie w 
trudnych chwilach.  
5. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, 
młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie o 
godz. 17.30, w niedzielę o godz. 15.00. Osoby, które nie mogą przybyć na 
modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w domu. 
Przypominamy także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, 
w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w 
czwartki – tajemnice światła. 
6. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili 
kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli 
wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji 
dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Zbiórka już w te niedzielę. 
7. Jest już kalendarz intencji mszalnych na rok 2023. Do końca października 
pierwszeństwo zostawiamy dla zamawiania ważnych mszy okolicznościowych 
i rocznicowych, gdy ważny jest konkretny termin czy godzina mszy świętej.  
8. Do nabycia w zakrystii różne, piękne, kalendarze ścienne na rok 2023. 
9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy wzrastania w wierze, światła 
Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.  



W tym tygodniu patronują nam: 
- czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), 
prezbiter z Zakonu Kapucynów, gorliwy duszpasterz, założyciel wielu 
wspólnot zakonnych; 
- sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i 
doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Dobre słowo, szklanka wody, ciepły posiłek i dach nad głową ofiarowany 
gościom staje się prostym świadectwem umiejętności rozpoznania w bliźnim 
Jezusa i służby Jemu. Do takiego świadectwa gorąco Was zachęcam.  
                                                                                               bp Rudolf Pierskała 

UŚMIECH TYGODNIA 
Do okna Kowalskiego w środku nocy puka jakiś mężczyzna i pyta: 
- Potrzebny panu węgiel? 
- Nie odpowiada zaspany mężczyzna. 
Rano Kowalski idzie do piwnicy. Patrzy, a tam nie ma węgla… 

- Co to są mieszane uczucia? 
- Kiedy teściowa spada w przepaść moim samochodem. 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ  
Drodzy Diecezjanie, szczególnie proszę Was, abyście regularnie nawiedzali 
Pana Jezusa w świątyni, z wiarą przeżywali Jego obecność, bliskość i miłość. 
Nie żałujcie czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, indywidualną i 
wspólnotową. Kiedy bowiem człowiek nie adoruje Boga, ma skłonność do 
adoracji siebie. Mówił o tym papież Franciszek, apelując o to, byśmy 
odkrywali na nowo wartość adoracji i tworzyli przestrzenie na adorację w 
naszych wspólnotach. To zawsze jest czas, kiedy pozwalamy się kształtować 
przez realną obecność Pana i dzięki temu bardziej dojrzały staje się nasz udział 
w Eucharystii. bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli, zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Pierwsze czytanie z II Księgi Królewskiej mówi o wodzu syryjskim, Naamanie, który 
przyszedł podziękować prorokowi Elizeuszowi po tym, jak został uzdrowiony z trądu, 
zgodnie z zaleceniem proroka. Fragment Łukaszowej Ewangelii opowiada o tym, jak 
tylko jeden z dziesięciu trędowatych, oczyszczonych przez Jezusa, wrócił i „dziękował 
Mu”. Trzeba jednak wziąć pod uwagę cały komentarz Łukasza, że ów trędowaty 
„wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego”. Nie było to 
więc zwyczajne „dziękuję”, takie „Bóg zapłać” dla Boskiego Lekarza za uzdrowienie. 
To raczej wyznanie wiary, co Jezus wyraźnie potwierdza słowami „Wstań, idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła”. Zatem to wiara sprawiła cud uzdrowienia w człowieku, który 
otworzył się na łaskę wiary. Dziesięciu zostało oczyszczonych, a tylko jeden 
uzdrowiony na duszy i na ciele – mocą wiary.  

Temat wiary stanowi też osnowę przesłania zawartego w opowieści o 
wdzięczności Naamana. Wrócił do Elizeusza z wdzięczności za to, że obudził w jego 
sercu wiarę, i tę wiarę wódz syryjski mężnie wyznaje: „Oto przekonałem się, że na 
całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem […] odtąd twój sługa (w znaczeniu dłużnik) 
nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu”. 
W ten sposób liturgia dzisiejszej niedzieli daje nam do zrozumienia, że nade wszystko 
winniśmy Bogu dziękować za wiarę, która ma w sobie ogromną siłę uzdrawiania. 
Podpowiada nam też w czym nasza wiara winna się wyrażać: w mężnym wyznawaniu 
i uwielbianiu Boga, w walce z wszelkimi przejawami bałwochwalstwa i w oddawaniu 
Bogu należnej czci i podziękowań. Jako taka jest też drogą świętości.  

Z kolei św. Paweł podpowiada, jak o wiarę dbać, jak ją rozwijać w naszym 
życiu. Chodzi o pielęgnowanie w sobie świadomości bycia obdarowanym przez Boga. 
Zwraca też uwagę na potrzebę bezwarunkowego posłuszeństwa wobec Chrystusowej 
Ewangelii. Przekonuje Tymoteusza i przezeń nas, że dla Ewangelii warto i trzeba 
znosić niedolę aż do więzów – czyli aż do zniewolenia Ewangelią, zostawiając na 
boku własne pragnienia, dążenia i pomysły na życie. Rozwija przy tym podwójną 
motywację, podaje dwie racje: nakłania nas do mężnego znoszenia niedoli ze względu 
na Ewangelię po pierwsze dlatego, abyśmy stanowili żywe świadectwo wiary ku 
zbawieniu naszych bliźnich. Po drugie, ze względu na stałość wierności Boga: „Jeśli 
my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie 
samego”. Tak więc za wiarę trzeba nam Bogu stale dziękować, o żywą wiarę trzeba 
nam bardzo dbać – aby cieszyć się zdrowiem duchowym, móc dochować wierności 
Bogu i nakłaniać bliźnich do wstępowania na ścieżki zbawienia. bp Andrzej Czaja 


