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

01.11.2021 Uroczystość Wszystkich Świętych 861/21 

Ty też możesz 
 Można powiedzieć, że dzisiaj mamy 
uroczystość rodzinną, bo przypomi-
namy sobie, że w niebie są święci, 
będący naszymi braćmi i siostrami, 
którzy się za nami wstawiają i na 
wszelkie sposoby nam pomagają.  
 Bóg poprzez swoich świętych 
chciał nam powiedzieć, że te wszyst-
kie piękne treści, które słyszymy w 
kościele, dają się przełożyć na ludz-
kie życie. Świadectwo, jakie pozo-
stawili święci, jest właśnie taką 
„przekładnią”, takim żywym ko-
mentarzem do Pisma Świętego.  
 To jest bardzo ważne, aby usłyszeć, 
jak Bóg przez świętych mówi do każde-
go z nas: ty też MOŻESZ!  
 Święci przede wszystkim byli 
ludźmi błogosławieństw, o których 
mówi dzisiejsza Ewangelia.  
 Była to dla nich najkrótsza reguła i 
przewodnik życiowej mądrości. Gdy 
umierali, to nieraz z całego świata 
zjeżdżali się ludzie, aby zaświadczyć 
o tym, co im zawdzięczają.  
 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
powiedziała, że dopiero po śmierci 

zacznie się jej działalność i że ześle 
deszcz róż na ziemię.  
 Kto poobserwuje życie Kościoła na ca-
łym świecie, to zauważy, że miała rację.  
 Pośród świętych jest wielu kon-
templatyków, mistyków otrzymują-
cych na modlitwie specjalne łaski, 
które Bóg dawał dla dobra całego 
Kościoła. Przypominamy ich sobie 
teraz po to, abyśmy nie bali się 
wchodzić głęboko w życie modli-
twy, ponieważ właśnie dzięki niej 
nie tylko my sami, ale też inni 
wokół nas mogą otrzymać od Pa-
na nieskończone dary i łaski.   
 Dzisiaj popatrzmy na nas wszyst-
kich: dążących do świętości na ziemi i 
świętych w niebie, jak wielką i piękną 
tworzymy rodzinę!  
 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 

01.11.21 Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych  
8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Król. 

11:00 Msza Św.: Za †† Parafian, polecanych w wypominkach za Zmarłych 

1 4 : 0 0   N a b o ż e ń s t w o  i  p r o c e s j a  n a  C m e n t a r z e  

02.11.21 Wtorek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  

8:00 Msza św.: Za †† Parafian polecanych w wypominkach. 

16:00 Nowy Cmentarz: Nabożeństwo za †† polecanych w wypominkach  

Msza św.: Za † Ojca Ludwika Malinowskiego. 

03.11.21 Środa – dzień powszedni.  
16:00 Msza św.: Za †† i pomordowanych w rodzinach Szczerba, Mikołajczyk. 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Młot – Salera. 

17:45 (w kościele) Modlitwa różańcowa za † Marię Nieckarz (Rogi, 81l.). 

04.11.21 Pierwszy Czwartek. Wspomn. Św. Karola Boromeusza 
13:00 (w kościele) Modlitwa różańcowa za † Marię Nieckarz (Rogi, 81l.). 

14:00 Msza św. Pogrzebowa † Marii Nieckarz (Rogi, 81l.). 

16:00 Msza św.: W intencji Krystyny Chmielewskiej z okazji 85 urodzin, o zdrowie, Boże 
Błogosławieństwo i potrzebne laski dla Jubilatki, Jej Męża i dzieci.  

05.11.21 Pierwszy piątek miesiąca.  

7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 

16:00 Msza św.: W intencji Mai Habiak z okazji 14 urodzin 

06.11.21 Pierwsza Sobota miesiąca.  
15:00 Msza św.: W intencji Marii i Piotra Sitnik z okazji 40 rocznicy Ślubu, o zdrowie Boże 

Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

Po Mszy św.: Chrzest: Hanna Łęgowik. 

16:00 Msza św. Niedzielna: Za † Dawida Śnieżek od najbliższej Rodziny w dniu urodzin. 

07.11.21  XXXII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu 

8:00 Msza św.: Za rodzinę Sekuła, Kaletka, Kruczek, Gwozdek i Gawlik (CES). 

11:00 Suma Za † ojca Mariana Marecik (AM). 



 
 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 listopada 2021 
1. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych ma bardzo radosny charakter, bowiem 
wspominamy tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne 
szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Układ Mszy Świętej – niedzielny. Dzisiaj mamy 
obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.  
 O godz. 14:00 nabożeństwo za Zmarłych w Kościele i procesja żałobna na dwa cmenta-
rze. Następnie przejdziemy na trzeci Cmentarz - na Górce (po zakończeniu na nowym cmentarzu). 
 

2. Święci to domownicy Pana Boga. Księga Apokalipsy wspomina, że święty to  uczestnik zgro-
madzenia przed Panem Bogiem, ubrany w białą, czystą szatę, trzymający  palmę zwycięstwa w 
dłoni, oddający Bogu cześć wraz z wszystkimi mieszkańcami nieba. Tę charakterystykę uszczegó-
ławia Święty Jan w drugim czytaniu, opisując świętego jako dziecko Boże, niezwykle podobne do 
Pana Boga, którego ogląda. 
 Święci są szczęśliwi, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Szczęściem jest przeby-
wać z Bogiem, współczuć i współdziałać z Nim, nawet cierpieć w Jego imię, choć z pełną 
nadzieją wynagrodzenia wierności w trudach. Świętości uczymy się od samego Boga i 
świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych bezimiennych. Słuchajmy więc słowa Bożego. 
Niech Pan Bóg nas prowadzi do świętości.  
 

3. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. O godz. 8:00 Msza św. z wypominkami za 
Zmarłych polecanych w tegorocznych Wypominkach.  
 O godzinie 16:00 Nabożeństwo na Cmentarzu, a później Msza św. w Kościele. 
 

4. Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych.  
 W środę 27 października Penitencjaria Apostolska, po wysłuchaniu licznych próśb, które na-
płynęły od Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdziła i rozszerzyła na 
cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone  
 Odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r. Oznacza, 
że także w tym roku odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad.  
 

5. Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy Msze święte na przyszły Rok.  
Są też wolne intencje w tym roku – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 

6. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu zapraszam rodziny: 
Renata Bednarz, Irena Szeliga, Edyta Głąb, Janina Andruchów i Alicja Domalewska. 
13.11.2021 Maria Romańczukiewicz i Alina Figurska, Anna Dera, Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska 
20.11.2021 Barbara Śnieżek, Kuźniak Krystyna, Marzena Nowak i Alina Zielińska 
26.11.2021 Wieszamy wieniec Adwentowy – ROGI (piątek!!) 
 

7. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Rogach proszą o wsparcie podczas dzisiejszej 
kwesty, która prowadzona jest na ratowanie Polskich cmentarzy na Kresach w ramach akcji "Mo-
giłę Pradziada ocal od zapomnienia". 
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DEKRET OGÓLNY 

W SPRAWIE WYBORÓW DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH 

I PARAFIALNYCH RAD EKONOMICZNYCH 

 

 W związku z przedłużoną ze względów pandemicznych kadencją parafialnych rad duszpaster-
skich (dalej PRD), a także obowiązkiem funkcjonowania w każdej parafii diecezji opolskiej parafial-
nej rady ekonomicznej (dalej PRE) zobowiązuję proboszczów i administratorów parafii do przepro-
wadzenia nowych wyborów do obu rad wg przepisów Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej z 
dnia 1 października 2021 r. (3/2021/A/KNC-N) oraz Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej z dnia 1 
października 2021 r. (4/2021/A/KNC-N) wg podanego niżej terminarza. Gdy mowa o poinformowa-
niu o jakiejś czynności w konkretną niedzielę, to należy to uczynić w ogłoszeniach duszpasterskich 
podczas każdej Mszy świętej z udziałem ludu w samą niedzielę oraz na Mszy niedzielnej sprawo-
wanej w sobotni wieczór, który ją poprzedza. 

1. Dnia 7 listopada br. należy zapowiedzieć wybory do PRD. 

2. Dnia 14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.) 

3. Dnia 21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do PRD. 

4. Dnia 28 listopada br. ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD z zatwierdzonej listy wyborczej (II etap). 

5. Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidłowego przebiegu wyborów; ewentualne zastrze-
żenia należy składać na piśmie na ręce Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii. 

6. Dnia 12 grudnia br. ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowowybranych członków PRD. 

7. Dnia 31 grudnia br. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRD; protokoły należy przekazywać do Wy-
działu Duszpasterskiego Kurii. 

8. Dnia 5 stycznia 2022 r. upływa termin powoływania składu PRE. 

9. Dnia 9 stycznia 2022 r. upływa termin ogłoszenia składu PRE oraz zaprzysiężenia członków PRE.  

10. Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRE; protokoły należy przekazywać do 
Wydziału Finansowo-Gospodarczego Kurii. 

Zobowiązując wszystkich do zachowywania w wyłanianiu członków do PRD, jak też PRE, wszelkich wła-
ściwych przepisów prawa powszechnego i partykularnego, przyzywam mocy Bożego Ducha dla tych, któ-
rzy bezinteresownie angażują swój czas i siły dla dobra swojej wspólnoty parafialnej i ku pożytkowi Ko-
ścioła opolskiego. Wszystkim Wam z serca błogosławię! 

 

                    Wasz Biskup 

 

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 


