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

02.05.2021 V Niedziela Wielkanocna 834/21 

Jezusowy punkt widzenia 
 Okres Wielkanocny powoli dobiega końca. 
Za jakiś czas wrócimy do okresu zwykłego 
roku liturgicznego. Zwykłe i małe, w łączności 
z Jezusem,  może być niezwykłe i wielkie. 
 Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Biblijny, 
Tydzień Modlitw o Powołania mamy już za 
sobą. Byłoby jednak błędem traktować te ty-
godnie jako coś, co się odbyło i do czego 
wróci się za rok. Ewangelia piątej niedzieli 
Wielkanocy jest tego potwierdzeniem. W 
niej Jezus zachęca, aby trwać: „Trwajcie 
we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15, 4). 
 Odpowiedź na zaproszenie Jezusa, by 
trwać, nie polega na jednorazowym, entuzja-
stycznym zrobieniu czegoś wielkiego. Trwać, 
to systematycznie wykonywać rzeczy wy-
dawałoby się nic nie znaczące, niespekta-
kularne, po prostu małe.  
 W praktyce może to oznaczać następujący 
wybór. Postanawiam codziennie o 15.00 włą-
czyć się w modlitwę Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. Postanawiam rozpoczynać dzień od 
przeczytania Ewangelii z dnia. Postanawiam w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestniczyć 
w Mszy Świętej i modlić się o powołania. Czy to 
coś wielkiego? Czy potrzebujemy do tego spe-
cjalnych Tygodni Modlitw o...?  
 Wydaje się, że uprzywilejowaną miarą 
Jezusa jest „mało”. Jakby chciał powiedzieć: 
„Daj mi swoje „mało”, a ja zrobię z tego „wie-
le”. W końcu sam powiedział: „Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” 

(J 15, 5).  Nie dziwi zatem fakt, że w Ewange-
lii znajdujemy: wdowi grosz, ziarnko gorczycy, 
pięć chlebów i dwie ryby, kubek wody.  
 Rzeczy małe, po ludzku nic nie znaczą-
ce. Z Jezusowego punktu widzenia wygląda 
to zupełnie inaczej. Bo „Kto w drobnej rzeczy 
jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 
w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wiel-
kiej nieuczciwy będzie”  (Łk 16, 10). 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

02.05.21 V Niedziela Wielkanocna. Dzień Flagi. 
 Kolekta WSD Opole. 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: O Błogosławieństwo Bożę i zdrowie dla wnuków: 
Łukasza, Leny, Adama i Mikołaja Giercuszkiewicz od Babci (ŁG). 

9:30 Msza św.: z nabożeństwem majowym: Za † Stanisława Seweryn i za † Charlotte Scharpf (ZB). 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym: O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka 
Żołędziowskiego z okazji 80 urodzin od dzieci, wnuków i prawnuków. 

03.05.21 Poniedziałek – Uroczystość NMP Królowej Polski. 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: W intencji Jakuba Bednarz z okazji 18 urodzin  

9:30 Msza św. z nabożeństwem majowym: Za mieszkańców Wsi Góra z okazji ich święta 
Patronalnego, wspomnienia św. Floriana 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym: W intencji † Dawida Śnieżek w 2 rocznicę śmierci. 

04.05.21 Wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika. 
17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji Maturzystów o światło Ducha Świętego na czas ich Egzaminów (Michał Bandrowski… ? )  

05.05.21 Środa – dzień powszedni. 
13:00 Różaniec  Za † Czesława Gurazdowskiego. 

14:00 Pogrzeb † Czesław Gurazdowski (Tłustoręby, 72 l) 

17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św.: Za † męża Stanisława Iszczenko, za † teścia Józefa, † Ojca Czesława Kobylańskiego i za † Piotra Król. 

06.05.21 Pierwszy czwartek miesiąca. Wspomn. Św. Apostołów Filipa i Jakuba 
16:00 Spowiedź i próba dzieci (z 9:30)  

17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św.: Za ojca Zenona Romańczukiewicza. 

07.05.21 Pierwszy piątek miesiąca.  
7:30  Miesięczne odwiedziny chorych 

16:00 Spowiedź i próba dzieci (z 11:00) 

17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji Stanisławy Błasiak z okazji 60 urodzin.  

18:00 Msza św.: W 30 dzień †† Józef Smal. 

08.05.21 Sobota - Uroczystość Św. Stanisława Bpa i męczennika 
17:00 Nabożeństwo majowe 

00 Msza św. Niedzielna: Za †† Michała, Helenę, Zbigniewa, Władysława i Jadwigę Nieckarz. 

09.05.21 VI Niedziela Wielkanocna. 
 Kolekta Parafialna; Puszka – Katedra Opolska; 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: za…. 

9:30 Msza św.: Uroczystość pierwszej Komunii świętej: Ewy i Mateusza Łabuz 

11:00 Suma Uroczystość pierwszej Komunii świętej: Nadii Żurek i Krzysztofa Kochman 



 

Piąta Niedziela Wielkanocy - 2 maja 2021 
 

1. Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem win-
nym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną praw-
dę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii jest nie-
ustannym wzrastaniem w miłości. 
 

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień Polonii i Polaków za granicą. To polskie święto ob-
chodzone jest od 2002 roku, a ustanowione z inicjatywy Senatu przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wspomnijmy tych, którzy z różnych powodów musieli opuścić na-
szą Ojczyznę. Dzisiaj także jest obchodzony Dzień Flagi Narodowej.  
 Wywieszając dzisiaj biało-czerwoną flagę, pamiętajmy, że jesteśmy Polakami, 
cieszmy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Modlitwą i pamięcią otaczajmy 
tych, którzy oddali życie w obronie i służbie Ojczyzny. 
 

3. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zachęca nas do refleksji nad naszym zako-
rzenieniem w Chrystusie. Dzieje Apostolskie przedstawiają Szawła, który prześla-
dował chrześcijan. Interwencja i troska Barnaby uspokaja wiernych i przynosi do-
świadczenie Kościoła, który składa się z różnych osób. 
 Święty Jan podkreśla, że istotą miłości jest nie tylko pobożna mowa, ale 
przede wszystkim wypełnianie przykazań i szukanie Bożej woli.  
 Ewangelia przypomina prawdę o potrzebie naszego trwania w Panu Jezusie 
na wzór latorośli w krzewie winnym. Dzięki niemu jest w nas życie Boże. Dlatego 
otwórzmy nasze serca na działanie słowa Bożego. 
 

4. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każ-
dego dnia o 17:00 zapraszamy na nabożeństwo majowe. 
 

5. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 
patronki naszego narodu. Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium 
jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że tam bije serce naszego narodu.  
 Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego 
świadectwem są wota wdzięczności. Tego dnia Msze w kościele o godz. 8:00, 9:30 i 11:00. 
 Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej, np. podczas po-
topu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 
1656 r. uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją 
Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski, które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 ma-
ja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką kraju. 



6. Dzisiaj nie tylko dziękujemy Bogu za niezwykłe wstawiennictwo Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej, lecz także prosimy Ją, aby wyjednała 
nam łaskę pamięci, że należymy do narodu, który ma tak wspaniałą Orę-
downiczkę w niebie.  
 Maryja doznaje wyjątkowej czci na Jasnej Górze, którą św. Jan Paweł II okre-
ślił jako miejsce, gdzie bije serce narodu. Niech więc nasze życie, nasze co-
dzienne świadectwo głębokiej wiary będzie czytelnym znakiem dla innych. 
 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o 
17:00 pomodlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
 

8. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej 
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Ksiądz przyjdzie do cho-
rych przed południem. Wieczorem po Mszy Świętej krótka adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. 
 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej  na każdy dzień . 
Miłej i  błogosławionej niedziel i . 
 

10. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 3 maja – Najśw. Maryja Panna, Królowa Polski, główna 
patronka Polski; 
– we wtorek 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz, męczennik, 
patron strażaków; 
– w czwartek 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub (†62); 
– w sobotę 8 maja – św. Stanisław (między 1034 a 1040-1079), biskup i 
męczennik, główny patron Polski. 
 

11. Sprzątanie Kościoła: Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, 
Sylwester Dębiński, Elżbieta Toruńska, Tomasz Toruński i Rodzice Dzie-
ci I Komunijnych 
 

12. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Przemysław Micun, syn Józefa; zamieszkały Roszkowice 5a 
Zapowiedź 1 

Elżbieta Dżaluk, córka Eugeniusza; zamieszkała Gracze, Kol. Robotnicza 24 
 

13. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy.  
 Przez ostatnie 10 lat (z wyjątkiem roku 2020) 1 maja w Jemielnicy obchodzili-
śmy Diecezjalne Święto Rodziny. Aktualna sytuacja epidemiologiczna nadal 
uniemożliwia tradycyjne celebrowanie tego Święta, zwykle połączonego z 
jemielnickim Jarmarkiem Cysterskim.  



 Jednak wyrazem kontynuacji tej modlitewnej tradycji będzie Msza Święta 
sprawowana przez Biskupa Opolskiego 1 maja 2021 r. o godz. 11.00 w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (transmitowana m.in. przez Radio Doxa i w 
serwisach społecznościowych parafii Jemielnica), na którą biskup zaprasza przed-
stawicieli rodzin oraz dwóch diecezjalnych wspólnot: Bractwa Świętego Józefa i 
Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Podczas tej Mszy św. Biskup 
Opolski zawierzy rodziny diecezji św. Józefowi, przyjmie nowych członków Brac-
twa Św. Józefa oraz poświęci nowy sztandar dla jednego z rejonów tej wspólnoty. 
 

14. Maj miesiącem modlitwy za rodziny.  
 W tym roku Kościół dyktuje nam różne intencje modlitewne związane z 
ogłoszonymi Rokiem Świętego Józefa, Rokiem Rodziny «Amoris laetitia», 
Jubileuszem Compostelliańskim oraz realizacją  programu duszpasterskiego 
«Zgromadzeni na Świętej W ieczerzy».  
 Życzeniem Biskupa Opolskiego jest poświęcenie miesiąca maja, 
zwłaszcza nabożeństw majowych, modlitwie w intencji rodzin.   
 Biskup rozpocznie tę modlitwę 1 maja w Jemielnicy (o czym wyżej) i p rosi 
o jej kontynuowanie (przy wykorzystaniu dostępnych modlitw w intencji rodzi-
ny, także w modlitewniku «Droga do nieba») przez cały miesiąc maj we 
wszystkich parafiach naszej diecezji. 
 

15. Opolski Urząd Wojewódzki wspólnie z Opolskim Oddziałem Wojewódz-
kim NFZ organizują akcję «Zaszczep się na majówkę».  

 W dniach 1-3 maja pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim zostanie zorga-
nizowany punkt szczepień. Szczepienia będą się odbywać jednodawkową 
szczepionką Johnson&Johnson bez wcześniejszej rejestracji. 1 i 2 maja za-
szczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze, natomiast 3 maja - osoby 
w wieku 34 lat i starsze.  
 W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w prze-
szłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie 
gov.pl/szczepimysię i otrzymały na tej podstawie e -skierowanie. Szczepie-
nia będą odbywały się w sobotę, niedzielę i poniedziałek w godzinach 
10.00-15.00 na parkingu pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu przy 
ul. Piastowskiej 14. 
 

 

 Pan Bóg chciał, aby Jego Syn narodził się w konkretnym miejscu i 
czasie. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że jesteśmy Polakami i mo-
żemy żyć w wolnej Ojczyźnie.  
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D E K R E T  

N A  C Z A S  P A N D E M I I  
 

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wier-
nych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego 
prawa kościelnego  
i świeckiego, od 4 do 28 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co na-
stępuje. 
 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO 

I ICH OTOCZENIA 

1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć 
więcej niż 1 osoba na 15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 
m, chyba, że wspólnie zamieszkują. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych 
należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu. 

2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie, nie krócej niż do 
15 maja br., konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odle-
głość nie mniejszą niż 1,5 m. W związku z powyższym udzielam ogólnego zezwo-
lenia na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich ob-
rębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę. 
W przypadku odwołania restrykcji dotyczących zasłaniania ust i nosa na świeżym 
powietrzu, należy przyjąć i zachowywać zasady obowiązujące w danym czasie. 

3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w 
obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z 
tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają 
na to odrębne przepisy państwowe. 

 
SPRAWOWANIE LITURGII 
I UCZESTNICTWO W NIEJ 

4. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej 
Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi 
na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infek-
cji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną 
obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mo-
gą uczestniczyć w liturgii. 

5. Zezwala się na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym. 

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 



6. Podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, 
trynacji  
i kwadrynacji Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować 
intencji wcześniej niż 30 dni przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom 
starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą 
w ich prywatnym mieszkaniu. 

7. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramen-
tu  
i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku pro-
boszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem ado-
racji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka. 

8. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W 
czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji. 

9. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy 
nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wol-
no udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. 

10. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfe-
sjonałach.  
W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy 
przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach 
bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzo-
nych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochron-
ną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i 
spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do 
ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj. 

 
ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 

11. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć 
bezwzględnie zasłonięte usta i nos. 

12. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do 
ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, 
należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz 
udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania 
przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, 
aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed 
udzielaniem jej wiernym. 

 
TROSKA O CHORYCH 

13. Z uwagi na okoliczność, że wielka grupa osób starszych i przewlekle chorych, a 
także kapłanów, została już zaszczepiona przeciw SARS-CoV-2 należy przywrócić 
zwyczajowe odwiedziny chorych. Nawiedzając domy chorych, duchowni mają 
mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, 
a także po niej. 

14. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, 
to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem 
tylko tej choroby, natomiast w przypadku chorych, przebywających w swoich 



mieszkaniach, posługa wobec nich odbywa się w ścisłym porozumieniu i współ-
pracy ze stacjami opieki Caritas. 

 
INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE 

15. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej ma się odbywać w obowiązującym reżi-
mie sanitarnym. 

16. Wraz z powrotem młodzieży do szkół zostanie wznowione udzielanie sakramentu 
bierzmowania kandydatom z roku 2020. Stosowne informacje na ten temat zo-
staną przekazane właściwym dziekanom. 

17. Ewentualne rekolekcje, misje czy spotkania formacyjne, organizowane dla wier-
nych  
w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym. 

18. Roztropnemu rozeznaniu dziekanów pozostawiam kwestię organizowania ogól-
nych spotkań kapłańskich. Zalecam zachować daleko idącą powściągliwość także 
w prywatnych spotkaniach kapłanów, które mają odbywać się w obowiązującym 
reżimie sanitarnym. 

19. Zachęcam do przesunięcia terminów tzw. zjazdów kursowych na późniejszy czas, 
gdy zostaną zluzowane obostrzenia pandemiczne dotyczące zgromadzeń. 

20. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w 
takim trybie, w jakim prowadzone są zajęcia szkolne, a jeśli to niemożliwe, należy 
je odwołać. 

21. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świec-
kie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii. 
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22. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić 
ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten 
temat od kompetentnych służb. 

23. Kuria Diecezjalna w Opolu jest czynna w trybie zwykłym, czyli od 9.00 do 13.00 i 
od 14.00 do 16.00, poza wyjątkami, o których informacje znajdują się na stronie 
internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach. 

24. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekre-
tem. 

25. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu 
zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariu-
szy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, do-
stępnych przede wszystkim drogą służbowego maila. 

26. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 


