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Uwierzyc Niewidzialnemu 
 Pandemia obnażyła słabość pol-
skiego katolicyzmu w jednym z klu-
czowych elementów chrześcijaństwa. 
Jest nim bez wątpienia sztuka osobi-
stego rozeznawania. Zakłada ona zako-
rzenienie w Kościele i przyjęcie Jego 
nauczania. Jednocześnie jest ona nie-
możliwa bez głębokiej osobistej modli-
twy, w której głos Boga staje się roz-
poznawalny pośród innych dźwięków 
dochodzących do ludzkiego serca. 
 Wielu z nas w chwili próby nie potra-
fiło podejmować dojrzałych decyzji 
związanych z życiem religijnym. Wielu z 
nas liczyło na to, że to inni udzielą jed-
noznacznych wskazówek, co robić i jak 
żyć, by zachować miano pobożnych ka-
tolików. Kierowane do wiernych przez 
pasterzy Kościoła wytyczne odno-
szące się do wolności sumienia bu-
dziły w wielu środowiskach kościel-
nych podejrzenia i wątpliwości. 
 Dzisiejsze czytania z liturgii słowa 
pokazują osoby, które miały odwagę 
zawierzyć głosowi niewidzialnego Boga. 
W przypadku Abrahama nie wiemy na-
wet, w jaki sposób Bóg do niego prze-

mówił. Apostołowie usłyszeli głos do-
chodzący do nich z obłoku. Nikt z nich 
nie dostał szczegółowej instrukcji po-
stępowania ani mapy dalszej wędrówki. 
Wszyscy jednak rozpoznali głos 
Stwórcy i dali mu się prowadzić. 
 Zarówno Pismo Święte, jak i nau-
czanie Kościoła to bezcenne drogo-
wskazy na drodze do wieczności.  
 By jednak dotrzeć do niej bezpiecznie, 
każdy z nas musi nauczyć się z nich 
korzystać w konkretnych realiach wła-
snego życia. A do tego konieczna jest 
osobista więź z Bogiem, który w cicho-
ści ludzkich serc przemawia w jedyny w 
swoim rodzaju sposób. A Jego głosu nie 
da się pomylić z żadnym innym. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

05. 03.23 II Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Dziecezjalna na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Opolu.    3/17 

 Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami; Zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes;  

8:00 Msza św.: W int. Jakuba Chomiak z okazji 17 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

11:00 Suma: W intencji Jan Lipka z okazji 7 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym (2). 

06.03.23 Poniedziałek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† rodziców i braci Krząstek i †† z rodziny Biela. 

18:00 Msza św.: W 4 rocznicę śmierci Mamy Zofii Niebylskiej i za † Tatę Grzegorza Niebylskiego. 

07.03.23 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † Tadeusza Mielnik w 1 rocznicę śmierci. 

09.03.23 Czwartek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† Zofię Franciszek i Jan Stefan. 

10.03.23 Piątek – dzień powszedni. 

16:00 Opole - Bierzmowanie Dorosłych - Kościół św. Piotrai Pawła.  

17:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Msza św.: Za † Mamę Jadwigę Nieckarz. 

11.03.23 Sobota – dzień powszedni. 

15:00 Chrzest  Amelia Stepień i Leon Stepień. 

17:00 Msza św. Niedzielna: Za † mamę Marię Nieckarz.        (Stała: 3/12) 

12. 03.23 III Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta parafialna – na bieżące wydatki Parafiii 

8:00 Msza św.: Za † Franciszkanina Ojca Pawła Tarnowskiego (pogrzeb 2.03.23). 

11:00 Suma: O zdrowie i Boże Błogosł. dla Jabuba i Wojciecha Mielnik z okazji urodzin. 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym (3). 



 

Druga Niedziela Wielkiego Postu - 5 marca 2023 
 

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam 
pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem.  
 Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i 
pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjal-
nych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o 
godz. 17:00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, 
a w niedziele o godz. 14:00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. 
  Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważ-
my i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, 
pogłębienia naszej komunii z Bogiem. 
 

2. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień 
Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami.  
 Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, któ-
rzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa 
cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych 
braci. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”. 
 

3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w 
ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umar-
twienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich.  
 Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozryw-
kach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić 
Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. 
  Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie 
zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice i wychowawcy, z 
większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek 
dobrego wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.  
 

4. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet!  
 Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich nie-
wiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o 
samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu 
częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w 
rodzinie. Polecajmy ich trud oraz życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniej-
szym wzorem żony i matki. 



5. Rekolekcje powołaniowe w WMSD.  
 Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu 
zaprasza do udziału w rekolekcjach powołaniowych, które odbędą się w 
dniach od 24 do 26 marca br.  
 Rekolekcje pt. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2, 18a) 
skierowane są dla pełnoletnich mężczyzn, którzy pragną rozeznać swoją drogę 
życia. Celem tego czasu będzie ukazanie, że powołaniem mężczyzny są przede 
wszystkim relacje, które przeżywa się na każdej drodze życia.  
 W rekolekcjach, oprócz kleryków i księży moderatorów WMSD w Opolu, 
udział wezmą także zaproszeni mężczyźni, którzy wybrali i realizują powołanie 
małżeńskie, kapłańskie, do życia w samotności oraz konsekrowane.   
 Koszt udziału wynosi 50 zł. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie 
www.seminarium.opole.pl.  
 

6. Spotkanie z małżonkami w kryzysie.  
 Tegoroczne formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie 
się w niedzielę 26 marca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
Spotkanie poprowadzi bp Waldemar Musioł. 
 

7. Weekend dla zakochanych.  
 Pary rozeznające zawarcie sakramentu małżeństwa lub planujące ślub ser-
decznie zapraszam do udziału w kursie przedmałżeńskim pt. „Weekend dla 
zakochanych”, który jest organizowanym przez ruch Spotkań Małżeńskich . 
Odbędzie się w pomieszczeniach Duszpasterstwa Akademickiego Resurrexit 
w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. Zapisy za pośrednictwem formularza 
elektronicznego.   
 

8. Spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.  
 Doroczne spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbędzie 
się w niedzielę 2 kwietnia o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
 

9. Zbiórka artykułów dla osób bezdomnych.  
 Szkolne Koła Caritas Diecezji Opolskiej zapraszają do włączenia się w 
zbiórkę artykułów dla osób korzystających z prowadzonej przez Caritas Die-
cezji Opolskiej łaźni dla osób bezdomnych w Opolu. Tej wielkopostnej akcji 
towarzyszy hasło „Mój dom w plecaku”.  
 Do małych plecaków należy włożyć najpotrzebniejsze artykuły:  skarpety, 
bieliznę męską, łyżkę, latarkę albo świeczkę, zapałki, kubek termiczny, czapkę, 
rękawiczki, mały ręcznik. Tak przygotowane plecaki należy przekazać opieku-
nom Szkolnym Kołom Caritas, którzy dostarczą je do centrali Caritas Diece-
zji Opolskiej, znajdującej się przy ulicy Szpitalnej 5a w Opolu.  
  

http://www.seminarium.opole.pl/
https://forms.gle/ehVRrBW9WHkDQtdW7
https://forms.gle/ehVRrBW9WHkDQtdW7


10. W dniach 28 luty - 1 marca w naszej Parafii miała miejsce Wizytacja 
Kanoniczna ks. Biskupa Waldemara Musioła . 
 Zgodnie z planem wizytacji, ks. Biskup rozpoczął wizytację we wtorek 28 
lutego od wieczornej Mszy Świętej z Parafianami na rozpoczęcie wizytacji.  
Po Mszy św. pierwsze spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną 
na Plebanii, połączone z kolacją. W środę w godzinach porannych odbyło się w 
szkole spotkanie z Uczniami, Gronem Pedagogicznym i Pracownikami. 
 Kolejny punkt programu – to nabożeństwo dla chorych i osób starszych, połączone 
z Sakramentem Chorych i Błogosławieństwem Lourdzkim. Bezpośrednio po nabożeństwie 
Ks. Biskup udał się do naszych domów, aby odwiedzić Chorych z Sakramentami świę-
tymi. W sumie odwiedziliśmy 8 domów. Kolejne punkty wizytacji to Kancelaria Para-
fialna, Kaplica pogrzebowa i 3 cmentarze. Po krótkiej przerwie obiadowej w Kościele 
odmówiliśmy z Parafianami Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie na Plebanii 
spotkanie 2 grup: Ministrantów i Młodzieży przygotowujących się do Bierzmowania. 

 Następnie przejechaliśmy do Lipna, aby ks. Biskup mógł odwiedzić 
emerytowanego Proboszca Graczy – ks. Tadeusza Wolańskiego , skąd prze-
jechaliśmy do Magnuszowic, gdzie rozpoczęła się już wizytacja parafii Gracze.  

 Jeszcze tego samego dnia, ks. Biskup bardzo pozytywnie napisał na 
mediach społecznościowych o tych spotkaniach:  

 „Spotkania z ludźmi starszymi i Chorymi, zarówno w kościele, jak i w 
domach, a więc spotkania z tajemnicą cierpienia i samotności, to jeden z bar-
dziej wzruszających momentów wizytacji kanonicznej biskupa.  

 Za te spotkania oraz za piękną liturgię, dynamiczne rozmowy PRD i PRE, radosne 
spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole i na otwartej dla nich plebanii, za gościnę Księ-
dza Dziekana Zbigniewa… czyli za kolejne doświadczenie żywotności opolskiego Kościo-
ła w niewielkiej parafii Narodzenia NMP w Rochach Bogu niech będą dzięki!”. 

 Samo spotkanie z Ks. Biskupem bardzo mile wspomina nie tylko bardzo 
prężna i odważna Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.  

 Mile przyjęty został ks. Biskup przez Dzieci, które nie odczuwały żadnej bariery, pytając 
o różne sprawy Ks. Biskupa. Podobnie Ministranci i Młodzież przygotowująca się do Bierzmo-
wania. Najmłodsi stwierdzili, że Biskup może przyjeżdżać częściej bo jest Cola i dużo ciasta. 

 Dlatego dziękuję wszystkim Parafianom, którzy w jakikolwiek sposób 
zatroszczyli się o to by ta Wizytacja Kanoniczna była tak przygotowana i 
przeżywana przez nas wszystkich.  

 Dziękuję wszystkim darczyńcom za przyniesione ciasto i inne smakołyki, które 
było nie tylko poczęstunkiem dla ks. Biskupa, ale i Parafialnej Rady Duszpasterskiej i 
Ekonomicznej, dla Ministrantów i naszej Młodzieży. Po ostatnim spotkaniu najmłod-
si zostali jeszcze obdarowani ciastem „na wynos” – a to wszystko w trosce o ks. 
Biskupa i swojego Proboszcza… Bóg zapłać Wam. Nie tylko ja sam jestem Wami 
zachwycony ale i ks. Biskup, który bardzo prosił aby Wam podziękować. 



ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r. 

Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne 
 

Drodzy bracia i siostry! 

 Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzi-
my w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bo-
wiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyzna-
niu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. Jezus sta-
nowczo go upomniał: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, 
lecz na ludzki!” (Mt 16, 23). A „po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i 
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17, 1). 

 Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. 
Rzeczywiście w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. 
Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, 
przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jeste-
śmy zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem 
Bożym szczególne doświadczenie ascezy. 

 Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku 
wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni 
uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę bo-
skiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowa-
dzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności.  

 Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, 
jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację którego 
zaangażowaliśmy się jako Kościół. Warto, abyśmy podjęli refleksję nad tym powiązaniem, jakie istnie-
je między ascezą wielkopostną a doświadczeniem synodalnym. 

 Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, wybranych by byli świad-
kami wyjątkowego wydarzenia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, 
jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący 
w czasie przeżywamy rok liturgiczny, a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas 
jako współtowarzyszy podróży. Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, 
możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na 
tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a 
zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej – Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz 
głębiej i pełniej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela. 

 I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ewangelia opowiada, że Jezus „przemienił się wobec 
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Tu jest 
„szczyt”, cel podróży. Po wejściu, przebywając z Jezusem na wysokiej górze trzem uczniom zostaje 
dana łaska ujrzenia Go w Jego chwale, jaśniejącego nadprzyrodzonym światłem, które nie pochodziło 
z zewnątrz, ale promieniowało z Niego samego. Boskie piękno tej wizji było nieporównywalnie więk-
sze niż jakikolwiek trud, jaki uczniowie mogliby podjąć, wchodząc na Tabor.  

 Podobnie jak w każdej trudnej górskiej wyprawie: w miarę wchodzenia trzeba skoncentrować spoj-
rzenie na ścieżce, ale panorama, która otwiera się na końcu, zaskakuje i odpłaca swoim cudem. Tak-
że proces synodalny często wydaje się żmudny i chwilami możemy się zniechęcić. Ale to, co czeka 



nas na końcu, to niewątpliwie coś wspaniałego i zaskakującego, co pomoże nam lepiej zrozumieć wo-
lę Boga i naszą misję w służbie Jego królestwa. 

 Doświadczenie uczniów na górze Tabor zostaje dodatkowo ubogacone, gdy obok przemienionego 
Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz, uosabiając odpowiednio Prawo i Proroków (por. Mt 17, 3). No-
wość Chrystusa jest wypełnieniem Starego Przymierza i obietnic: jest nierozerwalnie związana z dzie-
jami relacji Boga ze swoim ludem i odsłania jej głęboki sens.  

 Podobnie proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na no-
wość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus 
stagnacji i improwizowanego eksperymentowania.  

 Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, 
jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i 
dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. Aby takie przemienienie mogło się w nas w 
tym roku dokonać, chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z 
Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. 

 Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg Ojciec kieruje do uczniów na górze Taborze, gdy ci kon-
templują przemienionego Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wska-
zówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa.  

 Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? 
Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło 
ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne 
dzień po dniu, także z  pomocą internetu.  

 Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i 
historiach tych, którzy potrzebują pomocy. Ale chciałbym też dodać inny aspekt, bardzo ważny w pro-
cesie synodalnym: słuchanie Chrystusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr w 
Kościele, przez to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, ale które zaw-
sze pozostaje niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego.  

 Słysząc głos Ojca, „uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego 
Jezusa” (Mt 17, 6-8).  

 Oto drugie wskazanie na ten Wielki Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwy-
czajnych wydarzeń, z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z 
jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Światło, które Jezus ukazuje ucz-
niom, jest przedsmakiem chwały paschalnej i ku niej trzeba zmierzać, idąc za „Nim samym”. 7 

 Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, ale przygo-
towują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwsta-
nia. Także proces synodalny nie powinien nas łudzić, że dotarliśmy do celu, gdy Bóg daje nam łaskę 
niektórych mocnych doświadczeń komunii. Także i tam Pan powtarza nam: „Wstańcie i nie lękajcie 
się”. Zejdźmy na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu budowni-
czymi synodalności w zwyczajnym życiu naszych wspólnot. 

 Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście w naszym wchodze-
niu na górę z Jezusem, by doświadczyć Jego Boskiego blasku i w ten sposób, umocnieni w wierze, 
abyśmy mogli podążać drogą razem z nim, który jest chwałą swego ludu i światłem pogan. 
 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
 

Franciszek 



Kolejne rozważanie dla naszych Rodzin: 

 


