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Stracić, aby zyskać 
 Chrystus chce prowadzić swoich 
uczniów ku pełni życia. Chce rozpalić 
miłością, która przynagla do wydania 
swego życia w ofierze Bogu i braciom.  
 Pewnego dnia do Jezusa podchodzi 
młodzieniec, żyjący według Prawa i speł-
niający przykazania. Pyta, w jaki sposób 
ma osiągnąć życie wieczne. „Sposób” 
— a więc — „co ma jeszcze zyskać”?  
 Jezus patrzy z miłością i ukazuje 
błąd w myśleniu, miejsce chore w je-
go sercu: „Idź, sprzedaj wszystko, co 
posiadasz i rozdaj ubogim. Potem 
przyjdź i chodź za Mną”.   
 Chrystus wie, że ten młody człowiek 
ma wiele posiadłości. Zwraca uwagę na 
przywiązanie młodzieńczego serca do 
bogactw: do własnych uczynków i do 
majątku. Człowiek odchodzi zasmucony. 
Nie potrafi tego wszystkiego opuścić 
dla Jezusa. Dotychczas w życiu po-
zyskiwał, więc nie umie tracić. Jego 
serce jest zranione przywiązaniem. 
 Trzymając się jednak własnych po-
siadłości — młodzieniec traci bardzo 
wiele. Nie pójdzie za Jezusem i nie 
doświadczy miłości Mistrza w Wie-
czerniku i Jego pokory na krzyżu.  

 Nie będzie świadkiem zmartwych-
wstania i nie pozna mocy Ducha 
Świętego. Nie odda swego życia jak 
Jezus — dla Boga i braci.  
 W konsekwencji nie pozna wolno-
ści i radości dziecka Bożego. Może 
pozostanie na zawsze smutny...  
 Kiedyś do św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus przyszła nowicjuszka i spytała: 
„Co mam zyskać, by bardziej podobać 
się Jezusowi?”.  
 Święta odpowiedziała: „Źle posta-
wione pytanie, spytaj, co masz jesz-
cze dla Jezusa stracić...”.  
 Bogactwo nie jest przeszkodą jedy-
nie wówczas, gdy w całości zaczyna 
służyć potrzebującym.  

  

 Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski 



 

10.10.21 XXVIII Niedziela Zwykła - Niedziela Papieska 
 Kolekta na bramę na Plebanii.   (KREMÓWKI PAPIESKIE!!!) 

8:00 Msza św. i modlitwa Różańcowa: W pewnej intencji (Krystyna Mesjasz) 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji Michała Szurgut z okazji 68 
urodzin, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla całej Rodziny. 

11.10.21 Poniedziałek – wspomnienie Św. Jana XXIII. 

17:00 Modlitwa Różańcowa 
Msza św.: Wolna intencja 

 

12.10.21 Wtorek – dzień powszedni.  

17:00 Modlitwa Różańcowa 

 Msza św.: W 30 dzień śmierci † Brata Adama Góreckiego od Siostry Jolanty z Rodziną, 

13.10.21 Środa – wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego.  

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za † ks. Prałata Rudolfa Halemba w 1 rocznicę śmierci (15.10.2020) 

14.10.21 Czwartek – dzień powszedni.  

17:00 Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże Różańcowe 
  

15.10.21 Piątek – wspomn. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy  i dra Kość. 

17:00 Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże Różańcowe 
  

16.10.21 Sobota – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.  

17:00 Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże Różańcowe 
  

17.10.21  XIX Niedziela Zwykła. Niedziela Misyjna. 
 Kolekta na cele misyjne Kościoła. 

8:00 Msza św. i modlitwa Różańcowa: W intencji Eugenii Bąk z okazji 94 
urodzin, o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji Piotra Barteckiego z 
okazji 30 urodzin, o zdrowie Boże Błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla całej Rodziny . 



 
 

Dwudziesta ósma Niedziela w ciągu roku - 10 października 2021 
 

1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym 
Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto roz-
różnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z 
Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi. 
 W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Wspominamy naszego wielkiego rodaka 
Świętego Jana Pawła II. Jego pomniki wykonane z różnych materiałów można spotkać w wielu miej-
scach na świecie. W Polsce mamy również żywy pomnik, którym jest Fundacja Dzieło Nowego Ty-
siąclecia. Fundacja ta pomaga zdolnej, ale ubogiej młodzieży rozwijać talenty i zainteresowania. Dzisiaj 
zbierane są ofiary na ten cel. Zechciejmy jej pomóc, aby razem budować żywy pomnik dla Święte-
go Jana Pawła II. Pamiętajmy też o nauczaniu, które zostawił nam papież Polak. Chętnie wracajmy 
do jego myśli, dokumentów i książek.  
 Po Mszach św. dzisiaj rozprowadzamy Kremówki Papieskie (w cenie 4 zł/szt.) – dochód z ich 
sprzedaży przeznaczony jest na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również przed kościołem 
można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program 
stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi. 
 

2. Diecezjalne Obchody Dnia Papieskiego.  
 Diecezjalne obchody XXI Dnia Papieskiego odbędą się w najbliższą niedzielę 10 października w para-
fii św. Jana Pawła II w Opolu. Centralnym wydarzeniem będzie Msza św. o 10.00 sprawowana pod prze-
wodnictwem bp Pawła Stobrawy 
 

3. Dziś słowo Boże chce nas prowadzić, ukazując nam Bożego ducha ubóstwa. Tak przeżywane 
ubóstwo daje nam wolność od zbytnich trosk. Autor Księgi Mądrości przeżywa radość z powodu po-
znania Bożej mądrości, która jest prawdziwym bogactwem człowieka. Objawia się ona w słowie, które 
czyni nasze serce przejrzystym.  
 Doskonale wiemy, ile niepotrzebnych spraw i rzeczy zamyka nasze serce na to co naprawdę ważne. 
Pan Bóg może zajmować w naszym życiu istotne miejsce, ale nie zawsze jest to pierwsze miejsce. Mogę 
przestrzegać przykazań, ale równocześnie może mi brakować zaufania Panu Bogu.  

Przeprowadźmy dzisiaj dialog z Panem Jezusem, jak bohater dzisiejszej Ewangelii, i zasta-
nówmy się, czy nasze serce jest wolne od ziemskich przywiązań.  
 

4. Pragnieniem naszego Ks. Biskupa jest aby w każdej parafii istniał Apostolat „Margaretka”, któ-
rego celem jest modlitwa za kapłanów. Chcemy to także realizować w naszej Parafii. Osoby zaanga-
żowane w tę formę opieki duchowej ofiarowują jeden dzień w tygodniu w intencji wybranego kapłana. 
Sami wybierają formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada, i modlą się do końca życia. Szczegóły i 
bliższe informacje w gablotce w przedsionku Kościoła (List Ks. Biskupa Andrzeja Czai) 
 

5. Październik to miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o godzinie 17:00 na różaniec połączony 
z krótką Adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem Sakramentalnym.  
 Zachęcam także do wspólnego odmawiania różańca w rodzinach. Szczególnie zapraszam i przy-
pominam o różańcu Dzieciom I Komunijnym i Młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. W pierw-
szym tygodniu, niestety ani jedno dziecko, i prawie nikt też z młodzieży nie uczestniczył w modlitwie ró-
żańcowej. Myślę, że warto porozmawiać o tym w naszych domach… 
 



6. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu 
dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, ka-
techetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 
 

7. W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.  
 Tego dnia proponuję aby o godzinie 21:00 w naszych domach odmówić wspólnie  Apel 
Jasnogórski z papieżem Janem Pawłem II. 
8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Z Kościoła można zabrać ze 
sobą formularze wypominków. Przypominam o tym, nasi bliscy potrzebują naszej modlitwy.  
 Można również już zamawiać Msze św. rocznicowe, Jubileuszowe a także za naszych zmarłych 
Parafian. Pod chórem, na stoliku wyłożone są kartki – formularze, ułatwiające nam zamówienie 
Mszy świętej. 
 

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

10. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, założyciel wielu 
zgromadzeń bezhabitowych; 
– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, reforma-
torka zakonu karmelitańskiego; 
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243), żona Henryka I Broda-
tego, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek, słynęła z pobożności i czynów miłosierdzia. 
 

11. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – przypomnę, że sprzątanie w tym tygodniu przy-
pada na rodziny: Joanna Bednarz Joanna Świerk, Paulina Płatkowska, Anna Jędrzejewska 
23.10.2021  Jolanta Burko, Maria Łozińska, Elżbieta Niebylska, Anna Bieruta 
30.10.2021  Porządki na Cmentarzach: Nowy Cmentarz – Rutki i Tarnica    
    Cmentarz przy Kościele – Rogi i Tłustoręby;   
    Stary cmentarz – Góra i GM Roszkowice 
30.10.2021  Jadwiga Błasiak, Urszula Bartecka, Anna Zynder, Maria Lampa 
06.11.2021  Renata Bednarz, Irena Szeliga, Edyta Głąb, Janina Andruchów, 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!!) 
 

12. Dekret Ogólny Biskupa Opolskiego w sprawie wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich i 
Parafialnych Rad Ekonomicznych.  
 W piątek 1 października br. Biskup Opolski Andrzej Czaja wydał Dekret Ogólny, w którym zobowiązu-
je proboszczów i administratorów do przeprowadzenia w parafiach wyborów do Parafialnych Rad Dusz-
pasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych według przepisów zawartych w Statucie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej oraz Statucie Parafialnej Rady Ekonomicznej, z zachowaniem zasad i według terminów 
przedstawionych w dekrecie.  
 

13. Nowy Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
W piątek 1 października br. Biskup Opolski Andrzej Czaja podpisał również nowy Statut Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.  
 

14. Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej.  
Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej podpisany przez Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaję także w pią-
tek 1 października. Dokument zawiera zasady powołania i funkcjonowania PRE, która od tego roku sta-
nowić będzie, obok PRD, oddzielne gremium doradcze w parafii. Dokument powstał m.in. dzięki współ-
pracy z Komisją ds. Ekonomicznych Parafii.   



15. W związku z przedłużoną ze względów pandemicznych kadencją parafialnych rad duszpasterskich 
(dalej PRD), a także obowiązkiem funkcjonowania w każdej parafii diecezji opolskiej parafialnej ra-
dy ekonomicznej (dalej PRE) zobowiązuję proboszczów i administratorów parafii do przeprowadzenia 
nowych wyborów do obu rad wg przepisów Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 1 paź-
dziernika 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. 
 

 Zgodnie z decyzją Ks. Biskupa, w całej naszej Diecezji rozpoczynają się wybory do Rad parafialnych: 
- Dnia 7 listopada br. należy zapowiedzieć oficjalnie wybory do PRD. 
- Dnia 14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.) 
- Dnia 21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do PRD. 
- Dnia 28 listopada br. ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD z zatwierdzonej listy wyborczej (II etap). 
- Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidłowego przebiegu wyborów 
 

16. Kolejne jesienne spotkania misyjne.  
 Duszpasterstwo Misyjne diecezji opolskiej zaprasza Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, 
alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu) na jesienne 
spotkania misyjne. Harmonogram kolejnych spotkań:  
16 października 2021 r. (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych);  
23 października 2021 r. (sobota) – Nysa (parafia św. Jakuba i św. Agnieszki).  
Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30. 
 

17. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka.  
 W sobotę 9 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie odbędzie się 6. Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka, której będzie towarzyszyć hasło «W roku Świętego Józefa przy-
jedź do Krakowa, aby modlić się za kapłanów». W programie:  
9.00 – przywitanie,          9.30 – różaniec w intencji kapłanów,  
11.00 – konferencja «Święty Józef. Patron Kościoła», 12.00 – Eucharystia,  
13.30 – przerwa,           15.00 – Godzina Miłosierdzia.  
Udział w pielgrzymce możliwy jest również online za pośrednictwem strony internetowej 
www.tvmilosierdzie.com.  
 

18. Remont małżeński w Raciborzu.  
 W najbliższy weekend, dniach 8-10 października (piątek-niedziela), w klasztorze Annuntiata (ul. Sta-
rowiejska 152) w Raciborzu organizowany jest «Remont małżeński», czyli rekolekcje dla rodzin, które 
poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch. Temat rekolekcji to «Rodzinne priorytety».  
W piątek i sobotę początek o 19.30, w programie: konferencja dla małżeństw, świadectwa, adoracja, a w 
niedzielę o 10.00 Msza święta dla rodzin z dziećmi, po niej spotkanie przy herbacie.  
 

19. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym.  
 Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza księży, katechetów, absolwen-
tów i sympatyków Wydziału na inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, która odbędzie się w czwar-
tek, 14 października 2021 r. w gmachu WTUO oraz WMSD w Opolu przy ul. Drzymały 1a.  
Program uroczystości:  
16.00 – Msza św.; 17.00 – słowo Dziekana WT UO; 17.15 – sprawozdanie za rok akademicki 2020/2021; 
17.30 – wykład inauguracyjny „Znaczenie chrześcijańskich studiów orientalnych dla Kościoła w Polsce i w 
świecie”, którą wygłosi dr hab. Michael Abdalla, prof. UAM;  
18.15 – wernisaż gobelinów poświęconych pamięci ks. Krzysztofa Grzywocza;  
19.00 – poczęstunek w kawiarni WT UO.  
 



20. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny.  
 W sobotę 16 października odbędzie się 5. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. 
Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: «Z Maryją zanurzeni w wielkiej tajemnicy wiary».  
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.  
 

21. Dzień skupienia dla członków Bractwa św. Józefa.  
 Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na dzień skupienia do Sanktuarium św. Józefa w Prud-
niku-Lesie, który odbędzie się w sobotę 16 października. Spotkanie będzie okazją do nawiedzenia kościo-
ła stacyjnego (jubileuszowego) w Roku św. Józefa, a także do dziękczynienia za beatyfikację bł. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Rozpoczęcie o 10.00, zakończenie ok. 14.30.  
 W programie: Msza św., nabożeństwo różańcowe i Drogi Krzyżowej, konferencja formacyjna, zwie-
dzanie celi bł. Stefana Wyszyńskiego. 
 

22. Rozpoczęcie Synodu Biskupów.  
 W niedzielę 17 października rozpocznie się etap diecezjalny Synodu «Ku Kościołowi synodalnemu: 
komunia, uczestnictwo, misja». Zainauguruje go uroczysta Msza św. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej, 
której będzie przewodniczył Biskup Opolski. Ksiądz Biskup Andrzej Czaja zaprasza do udziału w niej 
przedstawicieli duchowieństwa (zwłaszcza księży dziekanów oraz księży proboszczów parafii miasta 
Opola), osób życia konsekrowanego, reprezentacje wspólnot religijnych, młodzieży, Parafialnych Rad 
Duszpasterskich i wszystkich wiernych świeckich.  
 

23. Dzień Dziecka Utraconego.  
 Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się w niedzielę 17 października o godz. 17.00 
w Bazylice na Górze św. Anny. Po Mszy św., która rozpocznie obchody, uczestnicy procesyjnie udadzą 
się na pobliski cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego. Uprzejmie prosimy Księży, aby  
poinformowali o tych dorocznych uroczystościach na Górze św. Anny rodziców dotkniętych doświadcze-
niem utraty dziecka. 
 

24. Tydzień Misyjny.  
 W dniach 24-30 października będziemy przeżywali Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu ha-
sło: «Spotkaliśmy Jezusa więc głosimy». Niech ten czas stanie się szczególnym czasem modlitwy za mi-
sje i misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji. 
 

25. Zjazd Bractwa św. Józefa w Jemielnicy.  
 W niedzielę 31 października odbędzie się doroczne spotkanie (tzw. zgromadzenie ogólne) członków 
Bractwa św. Józefa z Biskupem Opolskim w kościele parafialnym w Jemielnicy. Rozpoczęcie o g. 15.00, a 
w programie: nabożeństwo różańcowe, Słowo Biskupa Opolskiego do członków Bractwa, przyjęcie no-
wych członków, a także wybory Zarządu Kapituły Bractwa. 
 

26. Zgłoszenia do wspólnoty Bractwa św. Józefa.  
 Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, zainteresowana osoba 
powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl. Po wpisa-
niu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) deklarację kandydat przedstawia 
proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście 
do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu do 25 października.  
 Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31 października 2021 r. w Jemielnicy.  
 

27. Msze św. za młode pokolenie w kościele na Górce.  
 Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego powróciły Msze św. z modlitwą za młode pokolenie odpra-
wiane od ponad dziesięciu lat w Opolu w kościele «Na górce» (par. MB Bolesnej i św. Wojciecha).  
Msze św. są sprawowane w roku akademickim o godz. 12.00. Przed Mszą św. jest możliwość skorzysta-
nia z sakramentu pokuty.  
 



28. Pielgrzymka Chórów Kościelnych.  
 Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza na Pielgrzymkę Chórów 
Kościelnych do Sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Odbędzie się ona w sobotę 23 października br. Roz-
poczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 16.00.  
W programie: Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa, historia św. Rity, a także próba i śpiew.  
 Chętne zespoły prosimy o zgłoszenia do 15 października br. na adres mailowy: 

Piotr.Kierpal@diecezja.opole.pl. 
 W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, imię i nazwisko dyrygenta, oraz ilość uczestników. 
 

29. Warsztaty muzyczno-liturgiczne. 
 Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza na warsztaty muzyczno-
liturgiczne, które odbędą się od 21 do 23 stycznia 2022 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 
Zaproszenie skierowane jest do organistów, chórów, zespołów śpiewaczych, instrumentalistów, kapła-
nów, sióstr zakonnych i indywidualnych osób. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 150 zł.  
 W programie: wykłady z emisji głosu, rozczytywanie kolęd na chór mieszany i orkiestrę. Zwień-
czeniem warsztatów będzie niedzielna Msza święta, po której nastąpi koncert kolęd w wykonaniu 
uczestników warsztatów.  
 Prowadzącymi będą: Agnieszka Franków-Żelazny (Wrocław), ks. Piotr Kierpal (Stare Budkowice), Rafał 
Maciejewski (Warszawa), ks. Mateusz Mandalka (Prudnik), Urszula Rogala (Warszawa). Zapisy potrwają od 1 
października do 15 stycznia 2022 roku. Więcej informacji na stronie: www.misericordiasprudnik.pl. 
    

30. Oferta programowa Radia Doxa  
 Z bogatej oferty programowej Radia Doxa tym razem polecamy audycję «Z rodziną mi do twa-
rzy». W najbliższy czwartek tematem audycji będzie «Ojciec w świecie dziecka». Jaka jest rola 
ojca, jak się do niej przygotować i jak nie przegapić w ojcostwie tego, co najistotniejsze?  
 Między innymi na te pytania postarają się znaleźć odpowiedź ojcowie – goście audycji Ewy 
Szyndler. «Z rodziną mi do twarzy» - w czwartek, po 20-stej.  
 Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 
www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).  
 

31. Studium Poradnictwa Rodzinnego.  
 Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej ogłasza nabór do dwuletniego Studium Poradnictwa Ro-
dzinnego. Studium adresowane jest do osób z wyższym wykształceniem, które pragną posiąść specjali-
styczną wiedzę z zakresu metod Naturalnego Planowania Rodziny i podstawowe, praktyczne umiejęt-
ności pracy z narzeczonymi i małżeństwami w katolickiej poradni rodzinnej. Studium trwa 2 lata.  
 Zajęcia odbywają się w soboty (6 sobót w semestrze od godz. 8.30 – 17.45). Opłata za se-
mestr od osoby wynosi 650 zł. (całość 4 semestry - 2600 zł.). Osoby deklarujące gotowość zaan-
gażowania się w przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego po 
ukończeniu studium wnoszą jedynie opłatę 200 zł za semestr. Liczba miejsc jest ograniczona (10!) 
i o zakwalifikowaniu do studium decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Zgłoszenia 
można kierować drogą mailową na adres: jedzier@uni.opole.pl. Szczegółowe informacje na stro-
nie www.dr.opole.pl. 
  
 
 

 Niech przykład papieża Świętego Jana Pawła II umacnia nas w podejmowaniu 
obowiązków i zadań.  
 Pamiętajmy o modlitwie za wstawiennictwem świętych i czerpmy z nauczania 
naszego rodaka, które nam zostawił. 
 

 



 

 

 


