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07.11.2021 XXXII Niedziela Zwykła 862/21 

Bóg patrzy na serce 
 Zarówno bogaci, jak i wdowa, speł-
niają swój obowiązek religijny, składa-
jąc ofiarę na utrzymanie świątyni.  
 Złote i srebrne monety tych pierw-
szych wystarczą na utrzymanie świątyni 
przez dłuższy czas. Uboga wdowa 
wrzuca „prawie nic”. A jednak to jej 
gest, a nie innych, pochwala Jezus. 
 Tamci wrzucali do skarbca tyle, ile 
wymagało prawo. Być może w ten spo-
sób byli przykładem dla pobożnych, a dla 
zaniedbujących obowiązki religijne sta-
nowili wyrzut sumienia. Ona wrzuciła 
jeden grosz. Tak mało, że można by 
go nawet nie dostrzec w skarbonie.  
 To wydarzenie uczy nas przede 
wszystkim, że Bóg nie lekceważy da-
rów, które składa Mu człowiek. Choć 
niczego Mu one nie dodają i niczego 
w Nim nie zmieniają.  
 Poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i 
ofiary, Bóg nie staje się ani bogatszy, ani 
mocniejszy, ani szczęśliwszy. 
 Niemniej jednak pozwala nam coś Sobie 
ofiarować. I jest to znak Jego miłości: 
kochać, to przecież oznacza również 
przyjmować dar od osoby kochanej. 

 Miłość każe ofiarowywać, ale mi-
łość także uczy brać. Bóg patrzy na 
serce ofiarodawcy. Cieszy się naszymi 
modlitwami, wyrzeczeniami, uczestnic-
twem we Mszy świętej w niedzielę, na-
szą ofiarnością, kiedy to wszystko wy-
pływa z miłości do Niego, kiedy jest 
znakiem oddania, ufności, serdecznej 
pamięci.  
 Strzeżmy się zatem, abyśmy tego, 
co ofiarowujemy Bogu, nie postrze-
gali w kategoriach „obowiązku reli-
gijnego”. Brońmy się przed bezdusz-
nością, która Go obraża. Brońmy się 
przed pobożnością bez miłości do 
Boga, bo ona Go zasmuca. 

 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 

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 (SJ). 

08.11.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: Za † Ojca Zenona Romańczukiewicz w 1 rocznicę śmierci. 

09.11.21 Wtorek – Roczn. Pośw. Bazyliki Lateraneńskiej.  

16:00 Msza św.: Za † Natalię i Stefana Seredyka ora za †† z rodziny Bachryj. 

17:00 Msza św.: Za † Marię Nieckarz od Róży Różańcowej B. Szeliga (1) 

10.11.21 Środa – Wspomn. Św. Leona Wielkiego, pap i dra Kościoła.  

16:00 Msza św.: Za †† rodziców Julię i Czesława Lalik, za †† Marię i Stefana Janik. 

11.11.21 Czwartek – Święto Niepodległości. 
 Wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa 

8:00 Msza św.: Za † ks. Jana Polańskiego († 6 XI 1978) 

11:00 Suma Za † Kazimierę Surzyn. 

12.11.21 Piątek – wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.  Z- Wolne 

16:00 Msza św.: Za † Stanisława Nowak w 10 rocznicę śmierci. 

13.11.21 Sobota – dzień powszedni.  
14:00 Dąbrowa Msza św – Roczek 

15:00 Dąbrowa Msza św. – 90 

17:00 Msza św.: Niedzielna: Za † Stefana Mesjasz  
18:00 Gracze Msza św. 

14.11.21  XXXIII Niedziela Zwykła. Dzień Ubogich 
 Kolekta na nowe okna na wieży (okrągłe – 4 szt.). 

8:00 Msza św.: Za rodzinę Andruchów, Jana Katarzynę, Kazimierza i 
Antonię Nawarowską, Marcina i Marię Niebylskich. 

11:00 Suma Za † Faustyna Korzeniewskiego w 1 rocznicę śmierci 
oraz za † Kazimierę w 14 rocznicę śmierci  



 
 

Trzydziesta druga niedziela w ciągu roku  - 7 listopada 2021 

1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a 
więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i za-
kłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jed-
nak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, 
nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać 
po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni. 
 Gromadzimy się przy stole słowa i Ciała Pana Jezusa. Otwórzmy nasze 
oczy, uszy i serca na wszystko, w czym będziemy uczestniczyć. Niech 
Duch Święty umocni naszą wiarę.  
 Pomyślmy, z czym dzisiaj przychodzimy na tę Ucztę, co chcielibyśmy dziś 
Panu Jezusowi ofiarować. On czeka na nas i pragnie się z nami spotkać.  
 
2. Ludzie ubodzy nierzadko wykazują  się ogromną hojnością i pra-
gnieniem dzielenia się z innymi. Słowo Boże ukazuje nam to dziś, 
wspominając postawę wdowy, której sytuacja szczególnie w ów-
czesnych czasach była trudna.  
 Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej opisuje współpracę proroka Elia-
sza z wdową z Sarepty. Ewangeliczny opis hojności wdowy wrzucającej do 
skarbony całe swe utrzymanie poruszył Serce Pana Jezusa, który pochwalił 
nie tylko jej gest, ale gorliwość kobiety. Być ofiarnym w pełni i bez ograni-
czeń to cecha Mesjasza, który składa ofiarę z samego siebie Ojcu. Dlatego 
zawsze  słuchajmy słowa Bożego, niech ono nas uczy bycia hojnymi 
wobec Pana Boga i ludzi. 
 
3. Do KOŃCA listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawie-
dzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.  
 Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie 
łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczo-
nych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.  
 Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 



4. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodle-
głości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  
 Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o 
dobre jej wykorzystanie, zapraszamy na Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. 
 
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosła-
wionej niedzieli. 
 
6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności ode-
szła Maria Nieckarz. Pamiętajmy o Niej w naszych modlitwach oraz o Jej najbliż-
szych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. 
 
7. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła; 
– w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz rzymski; 
– w piątek 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik; 
– w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn 
(†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze. 
 
8. Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy Msze święte 
na przyszły Rok. Są też wolne intencje w tym roku – zachęcam do zama-
wiania Mszy św. 
 
9. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu zapraszam 
rodziny:  Maria Romańczukiewicz i Alina Figurska, Anna Dera,  
    Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska 
 

20.11.21  Barbara Śnieżek, Kuźniak Krystyna, Marzena Nowak  
    i Alina Zielińska 
 

26.11.2021 Wieszamy wieniec Adwentowy – ROGI (piątek!!) 
 
 

 Umocnieni spotkaniem z Panem Jezusem dzielmy się radością i mi-
łością z innymi. Starajmy się zachować czyste serce.  
 Pamiętajmy o codziennej modlitwie i dobrych uczynkach.  
 
 

 



10. Okna na naszej wieży! Pilny temat! 
 W ostatnich dniach mocne wiatry zniszczyły zupełnie stare okna na wieży (te 
najwyżej położone okrągłe). Obecnie nadają się do zupełnej wymiany. 
 Fotografie na kolejnych 2 stronach pokazują aktualny stan okien, które muszą 
być wymienione na nowe, plastykowe. Koszt Jednego okna, bez montażu to około 
900 zł. 
 Na chwilę obecną, nasi Parafianie już znaleźli wykonawcę i okna zostały za-
mówione. Konieczny jest tu pośpiech, aby zabezpieczyć wieżę, ustrzec się przed 
zalaniem (w przypadku deszczów) i zdążyć przed zimą. 
 

 
 
 

 Dlatego już w najbliższą niedzielę chcemy kolektę przeznaczyć na ten 
cel. Liczę też, że znajdą się indywidualni darczyńcy. Można też datki na 
ten cel wpłacać na konto Parafialne:  

89 8890 1079 0007 7800 2006 0001 
(proszę o uwzględnienie celu składanej darowizny, np. „Darowizna na 
cele kultu religijnego” - można wtedy darowiznę odliczyć od podatku) 



 
 

 Już dzisiaj też proszę o pomoc w montażu okien . Okna muszą być 
osadzone na kołkach i dodatkowo uszczelnione (zgodnie z techniką murarską). 
 Proszę o pomoc tych, którzy się na tym znają. 
 

 W najbliższych dniach chciałbym aby tę najwyższą platformę na wieży oczy-
ścić z gruzu i pozostałości okien. Potrzeba to wszystko znieść z góry w workach. 
 Pewnym rozwiązaniem byłaby pomoc naszych Strażaków… Jeśli można 
prosić o pomoc – to kieruję prośbę i do OSP Rogi   
 Zapraszam chętnych i rozważnych Panów, którzy mogliby pomóc nam. Pro-
szę aby zgłaszać się bezpośrednio do mnie w celu ustalenia realnego terminu. 
 



11. Apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. 
 W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Biskup Opolski Andrzej 
Czaja prosi o przypomnienie o obowiązujących zasadach sanitarnych w czasie epi-
demii, zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz Kościoła. 
 Ich respektowanie jest nadal przejawem troski o życie i zdrowie własne i innych 
uczestników liturgii w trudnym doświadczeniu narastającej kolejnej fali epidemii.  
 

12. Dzień Ubogich w Opolu i w diecezji 
 W niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić V Światowy Dzień Ubogich. Towarzyszyć bę-
dzie mu hasło: «Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14,7)». Papież Franciszek zachęca nas 
do wrażliwości i otwartości serca na potrzeby osób ubogich i bezdomnych. Jest to zaproszenie, 
aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra. Światowy Dzień Ubogich staje 
się okazją, aby jeszcze bardziej uwrażliwić nas na pomoc drugiemu człowiekowi. W naszej die-
cezji centralne obchody Dnia Ubogich będą miały miejsce w Opolu.  
 W katedrze opolskiej o 12:00 Biskup Opolski Andrzej Czaja odprawi Eucharystię w inten-
cji wszystkich ubogich i potrzebujących. Po Mszy św. w ogrodzie biskupim odbędzie się po-
częstunek (ciepły obiad oraz kołocz) dla biednych i samotnych.  
 

13. Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
 W niedzielę 14 listopada po raz trzynasty będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem; w tym 
roku jest to Liban. Naszą solidarność chciejmy wyrazić modlitwą oraz pomocą finansową.  
 

14. Koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei. 
 W sobotę 27 listopada o godz. 19.00 w auli seminaryjnej (ul. Drzymały 1 w Opolu) odbę-
dzie się koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei.  
 Bilety-cegiełki w cenie 100 zł, 80 zł i 60 zł można nabywać na furcie kurialnej, portierni 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz w Domu Nadziei (ul. Książąt Opol-
skich 44). Szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl oraz 664 477 422.  
 

15. «O muzyce i z muzyką przy wieńcu adwentowym».  
Adwentowe wykłady otwarte w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej.  
 W każdą adwentową sobotę o godz. 16.00 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej 
w Opolu odbędą się wykłady otwarte z serii «O muzyce i z muzyką przy wieńcu adwentowym». 
Każde spotkanie ubogacone zostanie muzyczną niespodzianką. Zachęcamy do zgłębienia mu-
zyczno-liturgicznej wiedzy oraz poznania szerokiego repertuaru muzycznego różnych epok.  
 Zapraszamy na wyjątkowe spotkania przy świecach adwentowych z klimatyczną 
muzyką. Wstęp na wszystkie wykłady jest wolny 
 

16. Ostatnie z serii jesiennych spotkań misyjnych.  
 Duszpasterstwo Misyjne diecezji opolskiej zaprasza Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr za-
konnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na 
sercu) na ostatnie spotkanie misyjne, które odbędzie się w sobotę 27 listopada 2021 r. w Kluczbor-
ku w parafii MB Wspomożenia Wiernych. Początek o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30. 

http://www.wk.diecezja.opole.pl/


17. Weekendowy kurs przedmałżeński w Nysie.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do 
udziału w weekendowym kursie przedmałżeńskim. Najbliższy kurs weekendo-
wy odbędzie się 4-5 grudnia 2021 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Ny-
sie. Szczegółowe informacje na stronie: www.rodzinnanysa.pl  
 

18. Rekolekcje formacyjne dla rolniczek.  
 Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla 
rolniczek w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą od wtorku 7 
grudnia 2021 r. do czwartku 9 grudnia 2021 r.  
 Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michalika w Raciborzu -Miedoni 
(ul. Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551;  
e-mail: ddf@miedonia.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach Wielkich 
(ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419 80 48,  
e-mail: Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl).  
 
 

Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie wyborów do Parafial-
nych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych 
wydanym, przez Ks. Biskupa Andrzeja  Czaję, oficjalnie zapowiadam: 

 

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
 

 

Przypominam, że wiążące są też kolejne terminy: 
● 14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.) 
 (W liście karta do zgłoszenia Waszych kandydatów do PRD)  

● 21 listopada br. ogłoszona będzie lista kandydatów do PRD. 

● 28 listopada br. odbędzie się głosowanie na kandydatów do PRD (II etap). 

● 11 grudnia br. upływa termin składania ewentualnych zastrzeżeń co do prawi-
dłowego przebiegu wyborów; 

● 12 grudnia br. Ogłoszone będą wyniki wyborów i zaprzysiężeni będą członkowie PRD. 

● 31 grudnia br. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRD; 

● 5 stycznia 2022 r. upływa termin powoływania składu PRE. 

● 9 stycznia 2022 r. upływa termin ogłoszenia składu PRE i zaprzysiężenie.  

● 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRE; 

http://www.rodzinnanysa.pl/
mailto:ddf@miedonia.pl
mailto:Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl

