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DDRROOGGII  KKRRĘĘTTEE  NNIIEECCHH  SSTTAANNĄĄ  SSIIĘĘ  PPRROOSSTTYYMMII
 Spowiedź świętą, według tradycyjnej formuły, 
kończymy prostym, ale bardzo wymownym zda-
niem: "Za wszystkie grzechy szczerze żałuję, 
postaram się już więcej nie grzeszyć i życie swo-
je poprawić". Niestety, ze staraniem o poprawę 
bywa bardzo różnie.  
 Ostatnie miesiące obfitują w uroczyste 
otwarcia z udziałem przedstawicieli rządu. Co 
kilka dni otwieramy mosty, tunele, oddajemy do 
użytku półtora kilometra drogi - i jest święto! 
Czym jednak są te "wielkie" (cudzysłów jest tu 
jak najbardziej na miejscu) prace, gdy następne-
go dnia okazuje się, że drogę do świętowania 
znaczy kolejna wielka afera?  
 Okazuje się, że łatwiej zbudować szeroką 
autostradę, niż prostą drogą i z podniesionym 
czołem iść przez życie.  
 Dzisiejsza Ewangelia przywołuje słowa pro-
roka Izajasza: "Przygotujcie drogę Panu, prostuj-
cie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste 
drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawie-
nie Boże". Ten wymowny obraz prac związa-
nych z wyrównywaniem terenu i przygotowa-
niem dróg pokazuje w niezwykle plastyczny 
sposób to, co ma się dokonać w życiu czło-
wieka: gruntowna przemiana wewnętrzna.  
 Zatrzymując się przy czytanych dziś sło-
wach z Ewangelii Janowej, warto pomyśleć, 
jak przeżywamy nasze spotkanie z Bogiem w 
sakramencie pojednania. Nasze codzienne 
doświadczenie podpowiada nam, że zadania, 
które musimy każdego dnia wykonać czy 

efekty pracy zawodowej, można w miarę 
łatwo zweryfikować, ocenić i wynagrodzić. 
Gdy jednak wnikamy w serce człowieka, za-
stanawiamy się nad tą pracą, która nazywa 
się "praca nad sobą", okazuje się, że osią-
gnięcie konkretnych efektów i ich ocena 
nie jest już takie proste i oczywiste.   
 Zachęcam, aby czas Adwentu, zwłaszcza 
spowiedzi przygotowującej do przeżycia Bo-
żego Narodzenia, nie pozostawił nikogo obo-
jętnym na wezwania do przygotowania dróg 
Pańskich w naszym życiu.  
 Tak jak wytyczenie nowej drogi domaga się 
konkretnej, planowej pracy wielu ludzi, tak rów-
nież nasza droga do Boga potrzebuje wewnętrz-
nego zaangażowania, które nie poprzestanie na 
wypowiedzeniu kilku wyuczonych zdań, ale po-
przez konkretne postanowienia i działania po-
prowadzi nas ku autentycznej poprawie.  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 

 

05.12.21  II Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu  

 Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie 

8:00 Msza św.: W intencji Natalii Galla z okazji 11 urodzin 

11:00 Suma Za † Jadwigę Nowak w 1 rocznicę śmierci. 

14:00 Rutki Nabożeństwo ku czci św. Barbary w intencji mieszkańców. 

06.12.21 Poniedziałek – wspomnienie Św. Mikołaja  
16:00 Roraty: O zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki  Bożej dla Sylwii Kaletka 

z okazji 30 urodzin oraz za Rodziny Kaletka i Sekuła 
17:30 Przechód Msza święta Roratnia 

07.12.21 Wtorek – wspomn. Św. Ambrożego, Bpa i dra Kość.  
14:00 Przechód Pogrzeb 

16:00 Roraty: Za † Ojca Aleksandra Rynkiewicz w 30 rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny. 

08.12.21 Środa – Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP.  
 Dzieci I-szo Komunijne otrzymują Medalik 

16:00 Roraty: Za † Eugeniusza Połowniak; 

09.12.21 Czwartek – dzień powszedni. 
16:00 Roraty: Za † Marię Nieckarz od Róży Różańcowej (2) 

10.12.21 Piątek – dzień powszedni.  
16:00 Roraty: Za †† z rodziny Bednarz i Jaworski (EB). 

11.12.21 Sobota – dzień powszedni.  
15:00 Msza św.: Za † Władysława Pociurko, za † Julię Pociurko i za †† z rodziny z rodziny 

16:00 Msza św. Niedzielna: W intencji Kacpra Chomiak z okazji 11 urodzin. 
17:30 Sowin  Msza święta niedzielna. 

18:30 Przechód Msza święta niedzielna. 

12.12.21  III Niedziela Adwentu. 
 Kolekta na bieżące wydatki Parafii 

8:00 Msza św.: Za † Barbarę Łabuz i za †† z rodziny 

11:00 Suma Za †† rodziców Helenę i Piotra Piątek. 

 



 
 

Druga niedziela adwentu - 5 grudnia 2021 
 

1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. 
Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej 
możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek. Jest to okazja do uczy-
nienia czegoś dobrego dla potrzebujących – ważny krok w naśladowaniu Pana Jezusa. 
 Przychodząc na Mszę Świętą, staramy się jak najlepiej wykorzystać czas przygotowania na spo-
tkanie z Panem Jezusem w te święta oraz w wieczności.  
 

2. Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić się nad sensem naszego 
życia, aby podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To do wspólnoty 
Kościoła prorok kieruje dziś słowa: „Podnieś się, Jeruzalem!”. Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana, 
ma dla każdego inną długość, bo przecież „każda dusza to inny świat”. Zatem droga powrotu do Boga 
jest dostępna dla każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko 
nowe. I pragnie, abyśmy stawali się współpracownikami Pana w budowaniu Jego królestwa na ziemi. 
 Niech słowo Boże otworzy nasze serca na łaski, aby Pan mógł uczynić wielkie rzeczy dla 
każdego z nas i wyprostować zagmatwane ścieżki naszej codzienności.  
 

3. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, bisku-
pa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec 
wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących. 
 

4. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zma-
zy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku.  
 

5. Msze Święte roratne sprawowane są codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 16:00. 
Serdecznie zapraszamy! Zabierzmy ze sobą lampiony.  
 

6. Zachęcam także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie można skorzystać z posługi w 
konfesjonale przed Msza Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.  
 

7. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy 
do wsparcia tej inicjatywy. W zakrystii są także do nabycia pobłogosławione opłatki.  

Świeca duża – 12 zł; Świeca Mała – 5 zł; Opłatek – 7 zł 
 

8. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzy-
my wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.  
 

9. W tym tygodniu patronuje nam - wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup 
Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.  
 

10. Po każdej Mszy św. w zakrystii i kancelarii można zamówić Msze święte na przyszły Rok. Są 
też wolne intencje w tym roku – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 



11. Dziękuję za sprzątanie – w tym tygodniu zapraszam rodziny z Rutek: Stanisław Figurski, 
Józef Pociurko, Halina Bandrowska, Tomasz Bandrowski 
11.12.2021 Adela Galla, Danuta Juszczyszyn, Bogumiła Juszczyszyn, Maria Bandrowska,  
    Maria Bandrowska 
17.12.2021 Szarek Sylwia, Grażyna Konwisarz, Renata Pochwat, Adam Podolski,  
    Małgorzata Dutkiewicz 
23.12.2021 Przedświąteczne sprzątanie Kościoła i budowa Szopki - Tłustoręby 
30.12.2021 Małgorzata Dobosz, Krystyna Szurgut, Julia Szurgut, Małgorzata Cendal 
    Tarnica - Rodziny do sprzątania Kościoła 
08.01.2022 Kazimiera Arcab, Grażyna Pierzga, Krzysztof Witos, Jerzy Rynkiewicz, Barbara Lach 
15.01.2022 Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, Krystyna Gurazdowska, 
    Barbara Wróblewska 
22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, Józefa Wąchała,  
    Helena Szustak 
    Kolejna wieś - Tłustoręby 
 

12. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
 Dzisiejsza niedziela - 5 grudnia obchodzony jest jako Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickie-
go w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, 
w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Niech wyra-
zem naszej solidarności będzie modlitwa w intencji Kościoła na Wschodzie, a także przepro-
wadzenie przed świątyniami zbiórki na ten cel. 
 

13. Bierzmowanie dorosłych. 
 Najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowane jest na sobotę 11 grudnia o godz. 16.00 w kate-
drze opolskiej. W związku z pandemią, również tym razem obowiązkowo należy zgłosić kandydata do 
bierzmowania (może to być wyłącznie osoba dorosła po ukończeniu 18. roku życia) w wydziale dusz-
pasterskim kurii do czwartku 9 grudnia br. 
Zgłoszenia dokonuje proboszcz, który kandydata przygotował bądź skierował na kurs przygotowaw-
czy w rejonie. Kandydatom należy zapowiedzieć, że na liturgię z udzielaniem sakramentu bierzmowa-
nia mogą zabrać ze sobą jedynie świadka. 
 

14. Oferta programowa Radia Doxa. 
 Rozpoczął się Adwent - czas radosnego oczekiwania na narodzenie Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa. W związku z tym na antenie Radia Doxa polecamy najmłodszym ale też nieco starszym audycje 
roratnie. Głównym tematem tegorocznych programów jest złoty jubileusz Diecezji Opolskiej.  
 W naszym studiu gościmy dzieci z opolskich parafii, które wraz z księżmi opiekunami oraz dzien-
nikarzami Radia Doxa omawiają tematy, które poruszane są na mszach świętych roratnich. Zapra-
szamy do wspólnego słuchania od poniedziałku do piątku o godzinie 19:15.  
 W programie nie zabraknie też telefonicznych konkursów dla słuchaczy. Przypominamy, że Radia 
Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na na www.doxa.fm. Dostępna jest 
też aplikacja na smartfony (Android i iOS). 
 

 

  Pan Jezus jest dla nas wzorem miłości każdego człowieka. On pragnie, abyśmy byli 
zawsze miłosierni dla siebie nawzajem. Warto wykorzystać każdą okazję do czynienia 
dobra, ponieważ dobro do nas powraca. 
 
 

 


