
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30.10.2022 – 13.11.2022 

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. 

Poniedziałek – 31.10.22,  
  6.30 – Za + brata Józefa Bobek 
16.30 – Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe z czytaniem wypominek. 

Wtorek – 01.11.10.22, Uroczystość Wszystkich  Świętych 
  Kolekta na utrzymanie cmentarza 
  7.30 – Ku czci Wszystkich Świętych o świętość życia za wszystkich Parafian. 
10.30 – Za + żonę Helenę Drost, brata Waltra, ++ rodziców Hoheisel i Drost,  

 + Józefa Bachman, ++ rodziców i rodzeństwo i ++ z pokrew. oraz w  
 pewnej intencji. 

14.00 – Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz 

Środa – 02.11.22, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  
  6.30 – Za wszystkich ++ zalecanych 
  7.00 – W intencji Ojca świętego 
17.15 – Nabożeństwo różańcowe i czytanie wypominek za zmarłych 
18.00 – Msza św.: Za + matkę Hildegardę Jesionek w kol. r. śm., ze wspom.  

 + ojca Pawła, ich rodziców i rodzeństwo.  

Czwartek – 03.11.22, I Czwartek 
  6.30 – Za + ks. Edmunda Kwapis 
17.00 – Godzina święta: czytanie wypominek i różaniec za zmarłych. 

Piątek – 04.11.22,  
  Msza święta z udziałem młodzieży przyg. się do bierzmowania 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + syna Dariusza, ++ rodz. Stefanię i Jerzego Korzeńskich,  
  Stanisławę i Adama Prószkowskich, dziadków, braci i siostry i dusze w  
  czyśćcu cierp. 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

17.30 – Modlitwa różańcowa za ++ zalecanych z wypominkami 
18.00 – Za + męża Ericha Zwadło.  
18.30 – Spotkanie dla klasy VIII SP (przyg. do bierzmowania) 

Sobota – 05.11.22, I sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Marię Studniorz.  
  Różaniec za + z wypominkami. 

Niedziela – 06.11.22, XXXII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na Seminarium Duchowne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Joannę i Kurta Halupczok i ++ z pokrew.  
10.30 – Suma: Za + ojca Józefa Kordula, Józefa Foltys, Gertrudę Duda,  
  Jerzego Ligockiego, ++ dziadków z rodzin Foltys. Ligocki, Stein i  
  Wiesiołek oraz ++ sąsiadów i kapłanów.  
14.00 – Nabożeństwo za ++ na cmentarzu z wypominkami. 

Czwartek – 10.11.22,  
18.00 – Za + Helenę Falk w I rocznicę śmierci. 

Piątek – 11.11.22, św. Marcina, Narodowe Święto Niepodległości 
  8.00 – Msza św. za Ojczyznę. 
16.00 – Orszak św. Marcina (spod kościoła do Domu Kultury) 

Sobota – 12.11.22,  
  7.00 – Za + męża Edwarda Macyszyn w 3 r. śmierci ze wspom. jego ++  
  rodziców i rodzeństwo. 

Niedziela – 13.11.22, XXXIII Niedziela zwykła,  
 Kolekta na potrzeby remontowe naszej parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + ojca Józefa Kudelka  
10.30 – Suma: Z podziękow. Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o  
  zdrowie i Boże błog. dla Alfreda i Marii Filusz.   
15.00 – Nabożeństwo popołudniowe. 

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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś ostatnia niedziela października. Każda Eucharystia jest pamiątką 
zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem wiecznej chwały. Sprawując 
święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Prośmy, aby Bóg pomnożył w 
nas działanie swej mocy i przygotował nas swoją łaską do życia wiecznego . 



2. Jutro zakończenie nabożeństw różańcowych. Dziękujemy wszystkim, którzy  
gromadzili się na wspólnej modlitwie. Przedtem od 16.30 okazja do spowiedzi. 
3. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To 
radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych 
Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są 
naszymi orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte będą 
sprawowane o godz. 7.30 i 10.30. Tradycyjnie zapraszamy na nabożeństwo w 
naszym parafialnym kościele o godz. 14.00 skąd wyruszy procesja, w czasie 
której będziemy modlić się za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. 
4. W czwartek, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Wieczorem o godz. 17.15 czytanie wypominek i Różaniec 
za zmarłych.  Módlmy się chętnie za naszych bliskich zmarłych! 
5. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za 
zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz 
modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski 
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
6. Serdeczne słowa wdzięczności za troskę o groby i cmentarz oraz za porządki 
na cmentarzu i wokół kościoła, szczególnie posprzątanie i wywóz liści.  
7 Msze św. na ten rok i na 2023 można zamawiać w dni powszednie w 
zakrystii, w kancelarii parafialnej lub telefonicznie. 
8. Zakończyliśmy montaż instalacji centralnego ogrzewania w pokojach i 
pozostałych pomieszczeniach w części zaadoptowanej na mieszkania dla gości 
– uchodźców wojennych z Ukrainy. Źródłem ogrzewania jest pompa ciepła. 
Dziękuję bardzo wszystkim wykonawcom i wspierających to dzieło.  
9. Mimo zmiany czasu na zimowy w listopadzie msze św. w niedzielę rano 
będą nadal o godzinie 7.30.  
10. W sobotę, 29 października, papież Franciszek ustanowił nowego biskupa 
pomocniczego diecezji opolskiej. Został nim ks. Waldemar Musioł, dyrektor 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, rektor Bractwa 
Świętego Józefa, moderator etapu diecezjalnego Synodu Biskupów oraz 
sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. 

Dobrej niedzieli oraz głębokiego przeżycia nadchodzących uroczystości wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W XXXI Niedzielę Zwykłą,  Matka Kościół przypomina nam, swoim dzieciom, jak 
Bóg objawił swoją miłość. Z Księgi Mądrości dowiadujemy się, że Pan okazał nam 
swą miłość przez to, że nas stworzył. Autor Księgi nazywa Boga wprost „miłośnikiem 
życia”.  

W ten sposób na dwa wieki przed narodzeniem Jezusa autor biblijny 
diagnozował miłość Pana – że ujawniła się w powołaniu nas do istnienia i 
obdarowaniu nieśmiertelnym tchnieniem. Z chwilą przyjścia Chrystusa na świat Bóg 
objawił jeszcze bardziej swą miłość przez to, że dał nam swoje życie, to znaczy swego 
umiłowanego Syna. Dał temu świadectwo sam Jezus w słowach, które dziś słyszymy 
w aklamacji przed Ewangelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne”. Tak Kościół daje nam 
dziś mocną podpowiedź, by nie powątpiewać w miłość Pana – dowodem Jego miłości 
do nas jest to, że zostaliśmy przez Niego powołani do istnienia, a jeszcze mocniejszym 
świadectwem to, że dał nam i daje stale swoje życie.  

A jeśli Bóg tak nas umiłował – wnioskuje św. Jan – to i my winniśmy się 
wzajemnie miłować, bo wówczas miłujemy to, co Bóg kocha. Nie godzi się nam 
wzajemnie nastawać na siebie, a droga uleczenia takiego stanu rzeczy, który dość 
mocno nam dziś w kraju doskwiera, jest świeżo wyświetlona w Ewangelii o 
Zacheuszu. Podpowiedź ku jej rozeznaniu zawarta jest w Pawłowej przestrodze 
odnośnie wyczekiwania dnia Pańskiego. Otóż nie trzeba wyczekiwać dnia powtórnego 
przyjścia Jezusa na ziemię – dlatego, że Jezus stale przechodzi przez ludzkie osiedla, 
wioski i miasta. Trzeba tylko podjąć wysiłek – jak Zacheusz – aby Go zobaczyć – 
dostrzec Go w naszych bliźnich – i przyjąć z radością. Gdy rozradowany Zacheusz 
przyjął Jezusa, w jego życiu zaczęły się dokonywać wielkie zmiany. Ten, który był 
zajęty gromadzeniem, rozwojem stanu posiadania i znaczenia, zaczyna rozdawać i 
dzielić się – połowę majątku daje ubogim i obiecuje, że jeśli kogo w czym skrzywdził, 
zwróci poczwórnie. A Jezus prosto wyjaśnia, co się stało: zbawienie stało się udziałem 
jego domu. 

Tak działa Boża miłość – jest zawsze życiodajna i uzdrawiająca – trzeba ją 
jednak z radością przyjąć! W niej szukajmy mocy przemiany naszych serc, domostw i 
społecznych relacji. Przed nami wspaniała okazja – czas refleksji nad świętością i 
naszym przemijaniem. Niech zbawienie stanie się na nowo udziałem także naszych 
domów. bp Andrzej Czaja 


