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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

01.08.2021 XVIII Niedziela Zwykła 847/21 
W  p o s z uk i w a n i u  n o w e g o c z ło w i e k a  
 Nie jest łatwo przedrzeć się do świa-
domości ludzkiej — wizji nowego czło-
wieka, opisanej w Kazaniu na Górze.  
 Z tymi trudnościami borykał się naród 
wybrany, wędrując do Ziemi Obiecanej. 
Bóg dawał Izraelitom okazje, by mogli 
odkryć w sobie to, co było udziałem 
człowieka w raju i to, co miał otrzymać 
dzięki przyjściu na ziemię Syna Bożego. 
  Okazuje się jednak, że człowiek ma 
kłopoty z oderwaniem się od garnków 
z mięsem i od bochenków chleba.  
 Św. Paweł też martwił się tym, że 
pierwsi chrześcijanie mieli trudności 
z własną tożsamością i nadal postę-
powali jak poganie (Ef 4,17).  
 A przecież wiedzieli dobrze, że trze-
ba porzucić dawnego człowieka, któ-
ry ulega zepsuciu na skutek kłamli-
wych żądz... (Ef 4,21). I dlatego zachę-
ca Apostoł, aby przyoblekli się w 
człowieka nowego, stworzonego na 
obraz Boga (Ef 4,24).  
 Jezus starał się przekonać słucha-
czy, że powinni w swoim podejściu 
do życia oderwać się od egoistycz-
nych przesłanek. Wytyka nawet słu-
chaczom, że nazbyt powierzchownie 
potraktowali rozmnożenie chleba.  

 A na pytanie o znak ma tylko jedną 
odpowiedź: zapowiada najpierw swoją 
śmierć, a następnie Eucharystię.  
 Chleb ofiarowany na pustyni był 
jedynie zapowiedzią. Nadszedł czas na 
zmianę myślenia, na oderwanie się od 
dotychczasowego patrzenia na życie.  
 Jezus przychodzi na ziemię, by-
śmy stawali się nowymi ludźmi. A 
nowi ludzie muszą mieć nowy po-
karm. Jest nim Eucharystia, gdyż to 
Syn Boży jest chlebem życia. A jak 
sam zapewnia: Kto do Mnie przycho-
dzi, nie będzie łaknął... (J 6,35).  

 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

01.08.21 XVIII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta Parafialna na bramę na Plebanii (2). 

8:00 Msza św.: Za wnuki: Łukasza, Lenę i Mikołaj Giercuszkiewicz oraz za wnuka 
Leszka Janik o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla nich. 

11:00 Suma Za rocznego Ignacego o zdrow ie i Boże Błogosławieństwo i w 
4 rocznicę ślubu: Marceliny i Sebastiana Figurskich. 

16:00 Tłustoręby Nabożeństwo przy Krzyżu w intencji Mieszkańców Tłustorąb z okazji święta. 

02.08.21 Poniedziałek – dzień powszedni.     

17:00 Msza św. Za Ojczyznę i powstańców w 77 roczn. Wybuchu Powstania Warszawskiego. 

04.08.21 Środa – wspomnienie św. Jana Marii Vianney. 

17:00 Msza św. Za † Stefanię Chmielewską MG. 

05.08.21 Pierwszy czwartek miesiąca.       KKoosszzeenniiee  TTrraawwyy 

17:00 Msza św. Za † ojca Gintra Stokłosa. 

06.08.21 Pierwszy piątek miesiąca. Święto Przemienienia Pańskiego. 

7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 

17:00 Msza św. Za † ojca Zenona Romańczukiewicza. 

07.08.21 Pierwsza sobota miesiąca.  

17:00 Msza św. Niedzielna: Za † Kazimierza od Tomasza Mesjasz z Rodziną. 

08.08.21 XIX Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu 

8:00 Msza św.: Za †† Stefana, Irenę, Leszka i Tomasza Grabowskich. 

11:00 Suma O zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie Marii Lampa. Za Dzieci 
i wnuki: Julię i Szymona. 

13:30 Dąbrowa Uroczystość Odpustowa. 



 
 

Osiemnasta niedziela w ciągu roku - 1 sierpnia 2021 
 

1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być 
człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek 
to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest 
tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy 
się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypomina-
jącego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie 
brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach. 
 

2. W ubiegłą niedzielę usłyszeliśmy o pokarmie dającym życie wieczne. Dziś 
możemy głębiej wejść w tę tajemnicę. Jak czytamy w Księdze Wyjścia, Izraelici, 
choć są wyprowadzeni z niewoli, nie doświadczają radości. Są bardzo niezado-
woleni i skupieni na własnych potrzebach, jakby zapomnieli o Panu Bogu. 
 Podobnie w Ewangelii ci, którzy przychodzą do Pana Jezusa, są zainteresowani 
głównie pokarmem doczesnym, a Jezus ofiaruje siebie – Pokarm na życie wieczne. 
Święty Paweł zachęca nas, abyśmy chętnie przyjmowali łaski nadprzyrodzone, któ-
re pozwalają nam stać się nowym człowiekiem w Chrystusie. 
 Abyśmy szukali przede wszystkim tego, co Pan Bóg pragnie nam ofia-
rować, nie zatrzymując się na naszych niedostatkach, smutku i braku ra-
dości, wysłuchajmy słowa, które dziś otrzymaliśmy od Pana. 
 

3. „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” 
– powiedział ks. bp Edward Materski,  który uczestniczył w nim jako 
seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, 
którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność 
Warszawy i ojczyzny. Pamiętajmy o nich.  
 W poniedziałek o godz. 17:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny i za 
powstańców w 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 
 

4. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, 
związany ze św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: po-
bożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie 
wiary, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić 
się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do 
jakiegokolwiek grzechu.  



5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek (okazja 
do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezu-
sowemu) i pierwsza sobota miesiąca. W piątek miesięczne odwiedziny cho-
rych, a w sobotę Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi 
Panny. Pamiętajmy, że takich będziemy mieli kapłanów, o jakich będzie-
my się modlili i jakich będziemy wspierali modlitwą.  
 

6. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Msza Święte 
tego dnia o godz. 17:00. 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosła-
wionej niedzieli. 
 

8. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w środę 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gor-
liwy duszpasterz, patron proboszczów. 
 

9. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dotychczasowe ofiary złożone na 
cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg swoim 
błogosławieństwem wynagradza waszą hojność. Szczególnie dziękuję za ko-
lektę z niedzieli 18. 07.2021 – na nową bramę. 
W czasie ostatniej kolekty zebrano na nową bramę na plebanii 1057,50 zł. 
 Pozostałą sumę (9500-1057,50 = 8442,50) będziemy chcieli zebrać w 
kolejnych kolektach. 
 

10. Sprzątanie Kościoła – zapraszam z Roszkowic kolejne Rodziny:  
07.08.2021 Agata Szydłowska, Agnieszka Biela, Zbigniew Wilk, Małgorzata Sądecka 
14.08.2021 Józefa Palica, Urszula Gajewska, Maria Mielnik, Renata Szurgut 
21.08.2021 Krystyna Szmitowicz, Jolanta Juzwa, Elżbieta Wajman, Malwina Pawlus 
28.08.2021 Bogdan Młot, Ewa Młot, Lucyna Salera, Romualda Micun  
 

11. Czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości. 
 W związku ze zbliżającym się sierpniem - miesiącem trzeźwości, prze-
żywanym w tym roku pod hasłem: «Przez abstynencję wielu do trzeźwości 
wszystkich», diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Marcin Marsollek za-
prasza na czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości naszego narodu 
do kościoła w Winowie w niedzielę 1 sierpnia 2021 o godz. 18.00.  
 W programie: adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta. 
 



12. Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 
Pielgrzymka Rodzin. 
 Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim informuje, iż w 
dniach od 7-9 sierpnia 2021 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczysto-
ści patronalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z zapowiedzianą 
przez Biskupa Opolskiego Pielgrzymką Rodzin.  
 Obchody rozpocznie w sobotę 7 sierpnia o godz. 18.00 Msza św. ponty-
fikalna z Nieszporami na placu przed Sanktuarium. Mszę św. poprzedzi 
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00.  
 W planie niedzielnych uroczystości 8 sierpnia są:  
►godz. 10.00 - Modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci św. Jacka;  
►godz. 11.00 - uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna św. Jacka pod 
przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola (na placu przed sanktuarium św. Jac-
ka) i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka;  
►godz. 14.30 – występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A.;  
►godz. 15.00 – Konferencja dla rodzin ks. Jerzego Dzierżanowskiego oraz 
uroczyste nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną do Sanktua-
rium św. Jacka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai (na placu przed sank-
tuarium św. Jacka).  Odpustowe obchody zakończy koncert muzyczny  
(w ramach 31. Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opol), który odbę-
dzie się poniedziałek 9 sierpnia o godz. 18.45 w Sali balowej Zamku w 
Kamieniu Śląskim. 
 

13. Pielgrzymka Motocyklistów na Górę św. Anny.  
 W niedzielę 1 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodo-
wa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć 
będzie ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy 
Kościołowi w Potrzebie. 
 

14. Różaniec pod gwiazdami w Opolu-Winowie.  
 Wspólnota Zwiastowania i Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie, 
zaprasza w uroczystość Przemienienia Pańsk iego, czyli w piątek 6 
sierpnia, na nocną modlitwę różańcową, pod znamienną nazwą: 
«Różaniec pod gwiazdami».  
 Modlitwa będzie miała charakter pokutno-błagalny, zaś ofiarowana 
będzie w intencjach Kościoła i świata całego. Początek o godz. 21:00, 
zaś zakończenie Mszą św. o 23:00. 
 



15. Męski Różaniec w Opolu.  
 W sobotę 7 sierpnia 2021 w Opolu odbędzie się kolejne modlitewne spotkanie 
w ramach inicjatywy znanej pod nazwą «Męski Różaniec».  
 Męski Różaniec to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradza-
jące Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej przez 
mężczyzn. W imieniu pomysłodawców i organizatorów serdecznie zapraszamy 
mężczyzn całej diecezji do udziału w tej modlitwie. Rozpocznie się ona tradycyj-
nie Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g. 8.00, po której uczestnicy 
przejdą w procesji z wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej na schody kościoła Matki 
Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, gdzie odmówią modlitwę różańcową. 
 

16. Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.  
 Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków 
LSO z opiekunami na jednodniową pielgrzymkę na Górę św. Anny, która 
odbędzie się we wtorek 24 sierpnia .  
 W nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie 
się od wspólnego pieszego pielgrzymowania. Do wyboru będą dwie trasy 
«Ministranckiego Camino»:  
►z Kamienia Śląskiego (ok. 14 km), wyjście o 9.00;  
►z Poręby (ok. 5 km), wyjście o 10.30. W czasie drogi uczestnikom 
towarzyszyć będą klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminari um 
Duchownego w Opolu, którzy podzielą się świadectwem.  
 W czasie postoju odbędzie się konkurs wiedzy ministranckiej. O 12.30 
rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a w programie:  nabożeństwo do św. 
Jakuba, konferencja oraz okazja do sakramentu pokuty. O 14.00 Ksiądz Biskup 
odprawi Mszę św., po której zostaną wręczone dyplomy dla wzorowych wielolet-
nich członków LSO. Udział w pielgrzymce należy bezwzględnie zgłosić po-
przez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.lso.opole.pl.   
 W związku z epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko zorganizowa-
ne grupy. Jednocześnie, w odpowiedzi na wytyczne GIS-u i innych rozporządzeń 
państwowych, należy sporządzić listę uczestników pielgrzymki z parafii, zawiera-
jącą imiona i nazwiska uczestników oraz dane kontaktowe, a także zebrać zgody 
rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w wyjeździe.  
 Szczegółowe informacje oraz przykładowe wzory dokumentów znajdują się na 
wskazanej wyżej stronie internetowej Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej.  
 W sprawach związanych z pielgrzymką pomocą służą  – ks. Zygryd Waskin 
(tel. 603 850 572, e-mail: zygfryd.waskin@diecezja.opole.pl) i ks. Paweł Chyla 
(tel. 693 431 613, pawel.chyla@diecezja.opole.pl). 

 



17. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.  
 W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka 
Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło «Życiem eucharystycznym 
wypełnić codzienność» tematycznie nawiązuje do aktualnego Roku 
Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaangażowaniem w życie 
parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu chorych.  
 Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beaty-
fikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zachowując wytyczne związane z 
trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy.  
 Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na dwa pełne dni, bez noc-
legów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie. Szczegóły w 
kancelarii parafialnej i na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl.  
 W jakichkolwiek sprawach zw iązanych z pielgrzymką pomocą służą 
ks. Marcin Ogiolda (tel. 605 612 804, marcin.ogiolda@diecezja.opole.pl) 
i ks. Paweł Chyla (tel. 693 431 613, pawel.chyla@diecezja.opole.pl) 
 

18. Szczepienie przy parafiach.   
 W ramach Narodowego Programu Szczepień Minis terstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przy udziale Wojewody Opols kiego 
organizuje  w przyszłą niedzielę tj. 1 sierpnia punkt szczepień 
przeciwko Covid-19 przy kościele : 
►bł. Czesława w Opolu,  
►św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu,  
►NSPJ w Kluczborku,  
►Bożego Ciała w Oleśnie,  
►św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich,  
►Miłosierdzia Bożego w Prudniku,  
►Matki Bożej Bolesnej w Nysie,  
►św. Tomasza w Kietrzu,  
►Ducha Świętego NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie,  
►św. Mikołaja w Krapkowicach.  
 Punkt szczepień, czynny w godz. 7.30-14.00, będzie oferował 
jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. Osoby chcące 
przyjąć szczepienie powinny mieć przy sobie dowód osobisty. W 
kontekście minionych wydarzeń i niebezpieczeństwa kolejnego 
wzrostu zachorowań  potraktujmy szczepienia przeciw Covid-19 
jako wyraz troski o życie własne i naszych najbliższych. 



19. Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie.  
 W dniach 4-5 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska 
Pielgrzymka Rolników zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosła-
wieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 5 września o godz. 11.00.  
 

20. Oferta wynajmu pokoi dla studentów.  
 Diecezja opolska przygotowała ofertę wynajmu pokojów dla studentów 
w Opolu. Skierowana jest ona do młodych ludzi, którzy cenią sobie spokój, 
komfort oraz przestrzeń do rzetelnego studiowania. 
 

21. Dodatkowy nabór do szkół diecezjalnych w Nysie.  
 Dyrektor szkół diecezjalnych (liceum i szkoły podstawowej) w Nysie, 
ks. Henryk Wolff informuje dzieci, młodzież i rodziców o trwającej w na-
szych diecezjalnych szkołach w Nysie (liceum i szkole podstawowej) re-
krutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022. 
 

22. Oferta programowa Radia Doxa:  
 Tym razem zachęta do świętowania odpustu św. Jacka. Jeśli ktoś 8 
sierpnia nie może osobiście wybrać się do Kamienia Śląskiego, niech 
włączy Radio Doxa i wysłucha transmisji Mszy św. (godz. 11.00) i wcze-
śniejszych relacji reporterów Radia Doxa. Rozmowy z zaproszonymi do 
studia gośćmi już od godziny 10.00.  
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 
107,9 FM oraz dodatkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja 
na smartfony (Android i iOS). 
 

23. Koszenie trawy: 
 

Data Cm. przy Kościele Stary Cmentarz Nowy Cmentarz 

05
.0

8.
20

21
 

Rutki:  
K. Szurgut; J. Szurgut  
A. Szurgot; Z. Piątek;  
S. Figurski 
S. Bochaczyk;  
E. Mucha;  
J. Pociurko; F. Bartecki  

Rogi: 
J. Zieliński;  
Z. Nowak 
A. Śnieżek;  
J. Toruński, 
G. Dera;  
B. Mielnik 

Rutki:  
P. Juszczyszyn  
J. Juszczyszyn; S. Galla  
J. Bandrowski;  
Z. Bandrowski  
T. Bandrowski;  
H. Bandrowska 

31
.0

8.
20

21
 

Porządki i Koszenie trawy 
Przed Odpustem 

Wieś Góra i Mała Góra 

Rogi:  
Cz. Nieckarz;  
I. Machcińska;  
P. Sitnik;  
G. Duda;  
B. Szeliga;  

Rogi:  
B. Brzęczek;  
J. Świerczyńska;  
J. Bednarz 
K. Nieckarz;  
M. Nieckarz;  

 


