
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23.10.2022 – 30.10.2022 

Niedziela – 23.10.22, Niedziela misyjna, Kolekta na Misje święte. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Horsta Geschlecht ze wspom. + żony Stefanii. 
10.30 – Suma: Za + ojca Alojzego Szenfeld w 33 r. śm., matkę Małgorzatę,  
  brata Manfreda, szwagra Antoniego Piwko. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Poniedziałek – 24.10.22,  
  6.30 – W intencji ks. Krzysztofa Grzywocza z ok. 60 r. urodzin.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Wtorek – 25.10.22,  
  6.30 – Za ++ rodziców Rudolfa i Łucję Solga, ++ dziadków z obu stron 

 i za wszystkich zmarłych z pokrewieństwa Solga, Nieużyła, Piechura,  
 Maj oraz za wszystkie dusze czyśćcowe. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe z czytaniem wypominek. 

Środa – 26.10.22, Msza szkolna 
17.00 – Za + ojca Franciszka Lechowicz.  

 Nabożeństwo różańcowe. 
 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych. 

Czwartek – 27.10.22,  
  6.30 – Za + żonę Hildegardę Michalik, + syna Jerzego oraz ++ pokrew. z obu  
  stron. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe z czytaniem wypominek. 
18.15 – Spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej 

Piątek – 28.10.22, św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za żyjących i ++ parafian. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe z czytaniem wypominek.   

Sobota – 29.10.22,  
  7.00 – Do Matki Boskiej Królowej Różańcowej w pewnej int. Marii Piszczała. 

 Nabożeństwo różańcowe. 

Niedziela – 30.10.22, XXXI Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby naszej parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Marię i Józefa Wiesiołek, ich rodzeństwo i dziadków  

  Wiesiołek – Wilpert.  
10.30 – Suma: Za ++ dziadków  Wiesiołek i Stach i ich ++ dzieci.  
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 3, 14, 17, 18, 19 listopada. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie 
Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień 
misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i 
świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. 
Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania 
misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy 
Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec 
misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać! 
2. Zapowiedzi przedślubne: Schütze Mateusz Wilhelm (K-K Cisowa) i Filusz 
Justyna Maria (K-K-Rogi) – zap. I.  
3. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na 
nabożeństwo różańcowe na godz. 17.30. Tych, którzy z różnych względów nie 
mogą przybyć na wspólną modlitwę, zachęcamy do odmawiania różańca w 
domu.  
4. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli 
darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami 
można zyskać, odmawiając jedną część różańca (pięć „dziesiątek”). 
5. Wypominki za zmarłych można składać do koszyczka przy wejściu do 
zakrystii. Rozpoczniemy ich czytanie na tydzień przed Wszystkimi Świętymi. 
Wypominki na cmentarz proszę oznaczyć u góry napisem „CMENTARZ”. 
6. Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty cmentarnej za dzierżawę 
grobu po upływie 20 lat od pochówku na kolejne lata.  
7. Mamy kalendarz intencji mszalnych na rok 2023. Jeszcze tylko do końca 
tego tygodnia pierwszeństwo zostawiamy dla zamawiających msze święte 
okolicznościowe,  rocznicowe i gdy ważny jest dla nas konkretny termin czy 
godzina mszy świętej. Msze św. można zamawiać w dni powszednie po 
mszach świętych w zakrystii. 
8. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy 
obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela.    

OPOWIADANIE: Przebiegła myszka 
Myszka, która przygotowywała się do wyjścia ze swojej norki, zauważyła kota, 
czyhającego na zewnątrz. Cofnęła się więc szybko i zaprosiła przyjaciela na 
wspólną wyprawę do pewnego worka zbożowego. 



- Poszłabym nawet sama – powiedziała - ale nie mogę odmówić sobie 
przyjemności przebywania w tak miłym towarzystwie. 
- Świetnie - odrzekł przyjaciel - pójdę z tobą. Prowadź! 
- Ja? - zawołała zdziwiona myszka. - Ja mam iść przed tak sławną i znaną 
myszką, jaką ty jesteś? Nigdy! Pójdę za waszmością. 
Mile połechtany tak wielkim szacunkiem, przyjaciel wyszedł pierwszy z norki i 
został złapany przez kota, który szybko oddalił się ze swą zdobyczą. Druga 
myszka wyszła już bezpiecznie… 

SENTENCJA TYGODNIA  
Niech nasze parafie stają się Nazaretem, miejscem spotkania z Bogiem-
Człowiekiem w tajemnicy Zwiastowania – tajemnicy niesamowitego zbliżenia 
się Stwórcy do stworzenia. Będzie to wymagało, oprócz otwartego serca, 
ofiarowania także czasu i swoich umiejętności. bp Rudolf Pierskała 

UŚMIECH TYGODNIA 
Rozmawiają dwaj koledzy: 
- Co się stało? 
- Zwolnili mnie z pracy. 
- A czemu? 
- Jak był toast z okazji urodzin szefa to on powiedział „niech żyją pracownicy”, 
a ja dodałem: a z czego? 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ 
Gościnność słusznie kojarzy nam się z pojęciem domu. Gościnny dom tworzą 
ludzie, którzy nie tylko go zamieszkują, ale wzajemnie się kochają: żona i mąż, 
matka i ojciec, rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki. Miłość to pierwszy owoc 
działania Ducha Świętego. Wraz z nią owocują w nas radość i pokój, 
cierpliwość i uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie. 
Podobnie u źródła gościnności jest wzajemna miłość domowników. Im więcej 
tej miłości w nas na co dzień, tym bardziej rodzina staje się gościnnym 
mieszkaniem dobroci i pokoju. W takiej rodzinie dojrzewa wyobraźnia 
gościnności i owartość serca. Wówczas sprawdza się powiedzenie: Gość w 
dom, Bóg w dom. bp Rudolf Pierskała 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Święty Paweł w odczytywanym dziś fragmencie 2 Listu do Tymoteusza 
wyraźnie zaświadcza, że odkąd poznał Chrystusa w służbie słowu jednania, czyli w 
głoszeniu Ewangelii, aby wszystkie narody ją posłyszały, rozeznał sens swego życia! 
My dziś nazywamy go Apostołem Narodów. On zaś z perspektywy więzienia i 
przeczucia nadchodzącej śmierci męczeńskiej za wiarę w Chrystusa, własne 
zaangażowanie w głoszenie Ewangelii uznaje za udział w dobrych zawodach. Jest 
dumny z tego biegu na rzecz krzewienia w świecie słowa jednania. Zwraca też uwagę 
na towarzyszące dziełu ewangelizacji Boże wsparcie. Zaświadcza, że Pan stanął przy 
nim i wzmocnił go, wyrwany też został z paszczy lwa – to znaczy spod wpływu 
Szatana, stając się narzędziem Bożego Ducha. To zaś wsparcie pozwoliło mu 
ukończyć bieg wartościowego życia w służbie Ewangelii i, co więcej, pozwoliło mu 
ustrzec wiarę. Dlatego z radością dzieli się z Tymoteuszem swoim głębokim 
przekonaniem o spełnieniu się w jego życiu obietnicy zbawienia: „Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy sędzia” – i dodaje zdanie ważne dla nas wszystkich – „a nie tylko dla 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. W ten sposób zapewnia 
nas o spełnieniu się i w naszym życiu obietnicy zbawienia, jeśli podejmiemy i 
będziemy wiernie realizować misję na rzecz rozszerzania w świecie słowa jednania – 
czyli Chrystusowej Ewangelii.  

Trzeba jednak pamiętać o postawie, która warunkuje dobre, to znaczy zbawcze 
owocowanie zwiastowanej Ewangelii i spełnienie obietnicy zbawienia. Mówi o niej 
Psalmista w prostych słowach Psalmu 34: „Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu”. 
Natomiast Jezus rozwija myśl w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Daje nam do 
zrozumienia, jak bardzo potrzebna jest nam modlitwa. W niej trzeba widzieć źródło i 
moc słowa jednania, które mamy głosić światu, poczynając od swoich domowników. 
Chodzi jednak o modlitwę pełną uniżenia i skruchy. Celnik, który tak się modlił (bez 
wyniosłości i chwalenia się przed Panem, jak to czynił faryzeusz) – odszedł do domu 
usprawiedliwiony, to znaczy uświęcony, obdarowany łaską i ma się czym dzielić. I 
takiej postawy nam bardzo potrzeba w głoszeniu Ewangelii; jest ona koniecznością – 
aby nasze zwiastowanie Ewangelii nie było puste, lecz pełne łaski. Aby nasze 
głoszenie było wzbogacone łaską, aby słowo jednania niosło światu zbawienie! 

bp Andrzej Czaja 


