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Na przekór statystykom 
 Księża pracujący na naszych parafiach 
czują się nieustannie rozliczani z ilości. 
Liczba udzielonych chrztów i ślubów czy 
przystępujących do Komunii św. mają 
świadczyć o jakości prowadzonej w danej 
parafii lub diecezji misji głoszenia Dobrej 
Nowiny. Tej presji cyfr ulegają także wier-
ni świeccy zaangażowani w życie Kościo-
ła. W efekcie prowadzi to niejednokrotnie 
do tworzenia sztucznych tłumów, mają-
cych jedynie podbić statystykę i poprawić 
wizerunek danej jednostki kościelnej. 
 Postawa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii 
zupełnie nie przystaje do wypracowanych 
przez nas metod weryfikacji działalności 
ewangelizacyjnej. Nasz Zbawiciel zwyczaj-
nie traci czas, siedząc przy studni w samo 
południe i do tego w pogańskiej Samarii.  
 A kiedy już spotyka się z jedną kobietą, 
to rozmawiają o zwykłych potrzebach, o sta-
nie jej serca, o tym, jak do tej pory układało 
jej się w życiu. 
 Jedynie cierpliwy czytelnik odkryje, że 
ta z pozoru nieekonomiczna postawa Je-
zusa okazała się ewangelizacyjnym suk-
cesem. W przypadkowym mężczyźnie 
siedzącym przy studni Samarytanka roz-
poznała Zbawiciela. A rozmowa z Nim za-
chęciła ją do dzielenia się świadectwem z 

mieszkańcami jej wioski, którzy uwierzyli 
dzięki jej słowu. 
 Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by do-
strzec wiele współczesnych Samarii. Ulica, 
stacja benzynowa, siłownia mogą stanowić 
doskonałą przestrzeń do spotkania z drugim 
człowiekiem. A zwyczajny dialog z nim może 
okazać się o wiele efektywniejszym narzę-
dziem ewangelizacyjnym niż zaplanowany w 
każdym szczególe kościelny „event”. Czy mam 
jednak odwagę tracić czas na działania, które 
nie poprawią statystyki kościelnej? 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

8:00 Msza św.: Za † Franciszkanina Ojca Pawła Tarnowskiego (pogrzeb 02.03.23). 

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

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

13.03.23 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: W intencji Agnieszki (45) i Szymona Mesjasz o Boże Błogosławieństwo  w 

rodzinie za dzieci oraz za Andrzeja Magrel. 

18:00 Msza św.: W 30 dzień śmierci za † Augustyna Młynarczyk. 

14.03.23 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † Józefę Amorgowicz od męża Franciszka 

15.03.23 Środa – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† Mieczysława i Janinę Gurazdowskich, za † Józefa, Klarę i Adama Góreckich, za †† 
Bronisława i Kazimierza Stasiuk, za † Feliksa Lamch, za †† Bernadettę i Jana Pieprzak, 
za †† z rodzin Sadowskich, Michalik, za † Dawida Śnieżek i za †† z rodziny Szelwach. 

16.03.23 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † Adama Walickiego i za †† rodzine Jezierski i Walicki 

17.03.23 Piątek – dzień powszedni. 
17:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Msza św.: Za † Mamę, Babcię i Prababcię Rozalię Figurską o łaskę życia wiecznego. 

18:00 Msza św.: Za † Józefę Amorgowicz. 

18.03.23 Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Chrzest Bartłomiej Palica. 

17:00 Msza św.: Za †† dziadków Stanisława i Władysława Toruńskich, Wiktorię i Adama Milczarek, 
Helenę i Stanisława Talik, Małgorzatę i Leopolda Talik 

18:00 Msza św. Niedzielna: Za rodzine Habiak o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz w intencji 
syna Karola z okazji 22 urodzin. 

19. 03.23 IV Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Diecezjalna 4/17 na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych 

8:00 Msza św.: Za †† Antoninę,  Franciszka, Józefa,  Jana i Pawła  Bandrowskich , za 
† Katarzynę Pokorską, Zofię Kobyluch, za † Marię i Michała Nieckarz 
i za wszystkich †† z rodziny Andruchów. 

11:00 Suma: W intencj i  Stanis ława i  Natal i i  Łabuz  i  za Rodzinę.  

14:00 Nabożeństwo  Gorzkich Żali  z kazaniem Pasyjnym (4) 



 

TTrrzzeecciiaa  NNiieeddzziieellaa  WWiieellkkiieeggoo  PPoossttuu  --  1122  mmaarrccaa  22002233  
 

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego 
Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach 
naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. 
 Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma 
się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. 
 Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielko-
postnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 
17:00 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 14:00. Przypominam, że za po-
bożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 
 

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czy-
nienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech 
to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila 
przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana 
Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem.  
 Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystą-
pienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. 
 

3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku 
trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przy-
jęcia pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni za-
mieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech na-
sze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościo-
łami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą. 
 

4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka 
na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Naj-
świętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić 
Kościół przez burzliwe współczesne czasy. 
 

5. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność 
charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, 
choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej 
Polsce oraz biednym Polakom i umęczonym wojną braciom poza granicami naszej 
ojczyzny. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza 
dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni 
własnemu losowi… 



 Już dzisiaj zachęcam do zakupienia Świecy Paschalnej w cenie 12 zł – 
dochód ze sprzedaży przeznaczony jest n potrzeby Caritas  
 

6. Sprzątanie Kościoła w njbliższym czasie: 
11.03.23 Czesława Janik, Renata Zielińska, Irena Kusiak, Andrzej i Marek Jezierski,  
   Iwona Trzmielewska i Danuta Łotocka. 
Roszkowice - rodziny do sprzątania Kościoła 

18.03.23 Joanna Wilk, Zbigniew Wilk, Małgorzata Sądecka, Krystyna Szmitowicz i Renata Jamroży. 

24.03.23 (Sprzątanie przed Rekolekcjami) Jolanta Juzwa, Elżbieta Wajman, Józef Micun,   
   Przemek Micun i Malwina Pawlus. 

01.04.23 (Palmy na ołtarzach) Ewa Młot, Lucyna Salera, Katarzyna Madej, Halina  
   Kubas i Agnieszka Krząstek 

05.04.23 Świąteczne sprzątanie Kościoła, Budowa Ciemnicy i Bożego Grobu 

   - wioski: Góra i Mała Góra; 

Sprzątanie wokół Kościoła, sprzątanie w Wielką Sobotę, w czasie 
procesji: Paschał i Figura Zmartwychwstałego Chrystusa – Tarnica. 

 

7. Rekolekcje Duszpasterstwa Młodych Ławka. 

 Duszpasterstwo Młodych Ławka organizuje rekolekcje nt. podejmowania waż-
nych decyzji. Część rekolekcji będzie miała charakter warsztatowy, a część odbę-
dzie się w ciszy. Zaproszenie skierowane jest do osób młodych od 16. roku życia. 

 Rozpoczęcie kolacją w piątek 10 marca br. o godz. 17.00, a zakończenie w 
niedzielę 12 marca br. o 15.00. Rekolekcje odbędą się w Kurniku na Górze św. 
Anny. Więcej informacji i zapisy na stronie www.lawka.org. 
 

8. Koncert Pasyjny w Głogówku.  

 W niedzielę 12 marca 2023 r. o godz. 17.30  w kościele parafialnym 
pw. św. Bartłomieja w Głogówku odbędzie się Koncert Pasyjny, będący 
zwieńczeniem i podsumowaniem II Warsztatów Muzyczno -Liturgicznych. 

 Koncert poprzedzi Msza św. o godz. 16.00 sprawowana przez 
bpa Waldemara Musioła.   
 

9. Świąteczny koncert i nabożeństwo. 

 Kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra”, działają-
cy przy Wydziale Teologicznym UO, przygotował śpiewy pokutne dawnej monodii i 
polifonii sakralnej, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu pokutnego pt. 
„Miserere mihi, Domine”, w niedzielę 19 marca br. o godz. 19.15 w kościele pw. 
Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. 

 Zespół przygotował ks. Joachim Waloszek i p. Kacper Kubiak.  

http://www.lawka.org/


10. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka.  

 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do udziału w 
43. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka, która odbędzie się 
na Jasnej Górze, w sobotę 18 marca 2023 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00.   

 W programie: Msza św., liczne prelekcje, a na zakończenie Droga Krzyżowa na 
Wałach Jasnogórskich. Szczegóły i program na stronie internetowej www.pro-life.pl  
 

11. Dzień skupienia dla dziewcząt. 

 Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na Wielkopostny Dzień Skupienia 
dla dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 18 marca br. w klasztorze 
sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.  
 

12. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. 

 Już po raz 3. będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który 
rozpoczyna się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a kończy w 
Dzień Świętości Życia (25 marca).  

 Tematem przewodnim tegorocznej edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest 
pokój, dlatego towarzyszyć mu będzie hasło: „Troska o życie od poczęcia wy-
chowaniem do pokoju”. Czas ten to doskonała okazja, aby duchowo zaangażować 
się w działania pro-life, a jedną z jej form jest modlitwa.  
 

13. 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 swo-
ją 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 zapro-
szeni mężczyźni, którzy wybrali i realizują powołanie małżeńskie, kapłańskie, do ży-
cia w samotności oraz konsekrowane. Koszt udziału wynosi 50 zł.  

 Zapisy i szczegółowe informacje na stronie www.seminarium.opole.pl.  
 

14. Dzień Skupienia Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. 

 Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego zapraszają na 
wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 25 marca br. w koście-
le parafialnym pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. W programie: spotkanie z 
siostrami Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, Msza św. z homilią, konferencja 
formacyjna, nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz siostrzane spotkanie przy kawie. 

http://www.pro-life.pl/
http://www.seminarium.opole.pl/


15. Dzień Otwartych Drzwi w szkołach diecezjalnych w Nysie. 

 W sobotę 25 marca 2023 r. od godz. 10.00 odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w Diece-
zjalnym Liceum Humanistycznym oraz Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie. Tego 
dnia będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły podstawowej i liceum, spotkać się 
z dyrekcją szkoły, zapoznać się z kadrą nauczycielską, porozmawiać z uczniami, zwiedzić szko-
łę, dowiedzieć się o zasadach rekrutacji i warunkach przyjęcia do szkoły. Diecezjalne szkoły, 
oparte na chrześcijańskim systemie wartości, gwarantują nie tylko wysoki poziom nau-
czania, ale przede wszystkim rodziną atmosferę i personalne podejście do ucznia.  
 

16. 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. 
 

17. Weekend dla zakochanych.  

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

18. Spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.  

 Doroczne spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbędzie się w nie-
dzielę 2 kwietnia o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
 

19. Warsztaty dla teściów i rodziców dorosłych dzieci.  

 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz rodziców doro-
słych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). 
 Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas odejścia dzieci z 
domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji dla własnych relacji małżeńskich, a także 
dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz synową lub zięciem. 

 Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w ży-
ciu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą odkryć, jak do-
brze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty odbędą się 22 i 23 kwietnia 2023 
r. (sobota - niedziela). Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.  
 

20. Zbiórka artykułów dla osób bezdomnych.  

 Szkolne Koła Caritas Diecezji Opolskiej zapraszają do włączenia się w zbiórkę artykułów 
dla osób korzystających z prowadzonej przez Caritas Diecezji Opolskiej łaźni dla osób bez-
domnych w Opolu. Tej wielkopostnej akcji towarzyszy hasło „Mój dom w plecaku”. Do ma-
łych plecaków należy włożyć najpotrzebniejsze artykuły: skarpety, bieliznę męską, łyżkę, 
latarkę albo świeczkę, zapałki, kubek termiczny, czapkę, rękawiczki, mały ręcznik. 

 Tak przygotowane plecaki należy przekazać opiekunom Szkolnych Kół Caritas, którzy do-
starczą je do centrali Caritas Diecezji Opolskiej, znajdującej się przy ulicy Szpitalnej 5a w Opolu.  

http://www.rodzinnanysa.pl/


21. Oferta programowa Radia Doxa  
 Ile rośnie las i jakie zwierzęta spotkamy na leśnych duktach? Odpowiedzi na te 
pytania usłyszymy w audycji „Czas na las”, emitowanej na falach Diecezjalnego 
Radia Doxa w każdą sobotę o godz. 17.15. Ponadto redaktor Marta Madaj poruszy inne 
ciekawe tematy, a zaproszeni goście opowiedzą o codziennym funkcjonowaniu nadle-
śnictw. Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz 
dodatkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony 

Program Zielone Parafie.  

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję „Bóg daje życie – smog je odbiera”, któ-
ra odbywa się w ramach, objętego patronatem KEP, programu Zielone Parafie.  

 Inicjatywa ma celu nie tylko zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, ale także 
wskazanie praktycznych rozwiązań, które pozwolą zatroszczyć się zarówno o życie wła-
sne i bliźnich, jak i o stan domowego budżetu (dzięki obniżeniu rachunków za ogrzewanie).  

 Poprzez zaangażowanie parafii informacje dotrą do osób najbardziej potrzebujących, 
pozwalając im skorzystać z istniejących publicznych dofinansowań. Więcej 
szczegółów oraz informacje, jak otrzymać materiały dla parafii, można znaleźć 
na stronie internetowej www.zieloneparafie.pl   

 Udział w programie jest całkowicie darmowy i dobrowolny.  
 



K o l e j n e  r o z w a z a n i e  d l a  n a s z y c h  R o d z i n :    


