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CO MAMY CZYNIĆ? 
 Ludzie zebrani nad Jordanem byli 
wstrząśnięci słowami Jana Chrzciciela, 
czuli też bliską obecność Jezusa. Stali 
wołając: „Cóż mamy czynić?”.  

 Jan mówił: miłujcie bliźnich 
swoją postawą i słowem; człowiek 
bowiem jest największą wartością 
świata. Świat bez człowieka byłby 
nonsensem i niczym.  

 Adwent jest czasem, w którym 
szczególnie mamy uwrażliwić swoje 
serca na potrzeby drugiego człowieka. 

 Żyjąc we wspólnocie Kościoła, 
mamy myśleć o tym, jak przeżyje 
ona Boże Narodzenie. Czy nie będzie 
w niej smutnych, zapłakanych, nie-
szczęśliwych, załamanych?  

 Taki sens mają słowa: „Jeśli kto ma 
dwie suknie..., a kto ma żywność, niech 
tak samo czyni”. Bo jesteśmy dziećmi 
jednego Boga.  

 Ale Jan Chrzciciel sięga jeszcze 
głębiej. Przypomina o wielkości i 
godności człowieka. „Nad nikim się 
nie znęcajcie... nikogo nie uciskajcie”, 
czyli kochajcie waszych bliźnich.  

 We wspólnocie, takiej jak Kościół, 
jest miejsce dla wszystkich ludzi: i tego 
nowonarodzonego, który za chwilę 
przyjmie chrzest, i tego w podeszłym 
wieku, który o własnych siłach nie mo-
że nic zrobić. Dla zdrowego i chorego, 
silnego i słabego, dla wszystkich!  

 Dzisiaj w świecie, również w na-
szym kraju, odrzuca się to, co słabe, 
kruche, co pozornie nie daje zysku, 
a człowiek niepełnosprawny odczu-
wa lęk, załamanie i upokorzenie.  

 Jan Chrzciciel nie żąda, aby ludzie 
tak jak on poszli na pustynię, by wiedli 
ascetyczne życie, ale wzywa i zachę-
ca, byśmy dostrzegli obok drugiego 
człowieka, byśmy zrozumieli, że tak-
że dla innych ludzi przychodzi na 
ziemię Chrystus.  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 

 

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. 

13.12.21 Poniedziałek – wspomn. Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy  

16:00 Roraty: Za † Ojca Józefa Giercuszkiewicza. 

14.12.21 Wtorek – wspomn. Św. Jana od Krzyża  

16:00 Roraty: W intencji Błażej Młot z okazji 27 urodzin 

15.12.21 Środa – dzień powszedni.  

16:00 Roraty: Intencja wolna 

17.12.21 Piątek – dzień powszedni.  

16:00 Roraty: Intencja wolna 

18.12.21 Sobota – dzień powszedni.  

16:00 Roraty: Za † Edwarda Głąb. 

17:00 Msza św.: W intencji wnuczki Julii Szumny z okazji 2 urodzin i za Dziadka Andrzeja 
z okazji 62 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

19.12.21 IV Niedziela Adwentu. 
 Kolekta na  

8:00 Msza św.: Za Parafian 

11:00 Suma Kuźnia Gerda z okazji 83 urodzin (21.12.38) 
 

 

Myśl na ten tydzień: 

Szczepienie to nie kwestia wiary, lecz miłości bliźniego 
 
 



 
 

Trzecia Niedziela Adwentu - 12 grudnia 2021 
 

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na 
wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. 
Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają ad-
wentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy 
kolor szat liturgicznych.  
 Trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete, czyli Rado-
ści. Bóg bardzo nas kocha i pragnie, abyśmy byli szczęśliwi tutaj na ziemi i kiedyś 
w wieczności. W czasie przygotowania do Bożego Narodzenia przyszliśmy na 
niedzielną Mszę Świętą i tworzymy jedną rodzinę.  
 

2. Dzisiaj rozpoczynają się dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin, aby 
zawsze panowała w nich radość, która pochodzi od Pana Boga. 
 Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzro-
stu wiary, nadziei i miłości.  
 

3. Kościół przypomina nam o miłości Boga, który zesłał na ziemię swego 
Syna. Jest to powód do radości niezmąconej, którą mamy odkrywać pośród 
trudów i zmagań. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z 
płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Prawdziwa radość jako dar 
Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną 
modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz goto-
wość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Aby 
odkryć radość, musimy najpierw dostrzec wartość naszej codzienności oraz pod-
jąć pracę nad swoimi wadami. Do tego prowadzi nas życie i nauczanie Jana 
Chrzciciela. Wsłuchani w słowo Boże odkrywajmy radość z bliskości Pana.  
 

4. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej histo-
rii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny. 
 

5. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bez-
pośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 
85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego 
Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej. 



6. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Są także pobłogosławione 
opłatki na stół wigilijny: Świeca duża – 12 zł; Świeca Mała – 5 zł; Opłatek – 7 zł 
 

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej radości 
oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.  
 

8.W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;  
- wtorek, 14 grudnia - Święty Jan od Krzyża  (1542-1591), karmelita, 
mistyk i doktor Kościoła. 
 

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

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

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

12. Dziękuję za sprzątanie – w tym tygodniu zapraszam rodziny z Rutek: 
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 

 

13. Zapowiedzi przedślubne – do Sakramentu małżeństwa przygotowują się: 
 

Łukasz Gawlica, kawaler z Samborowic 
Zapowiedź 1 

Paulina Juzwa, panna z Roszkowic 
 

Jeśli Ktoś zna przeszkody, proszony jest o powiadomienie Kancelarii Parafialnej. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/281
https://pl.wikipedia.org/wiki/304


14. Wyniki wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
 Mesjasz Agnieszka   Góra 12 

 Janik Czesława   Góra Mała 5 

 Burko Jolanta   Rogi 25 

 Domalewski Andrzej   Rogi 28 

 Nieckarz Marek   Rogi 9 

 Nowak Zbigniew   Rogi 36 

 Szeliga Bogusława   Rogi 26 

 Szeliga Irena   Rogi 47 

 Zieliński Jan   Rogi 9 

 Jezierski Daniel   Roszkowice 20 

 Lepianka Józef   Roszkowice 3 

 Młot Andrzej   Roszkowice 33 

 Naściuk Ireneusz   Roszkowice 21 

 Pawlus Paweł   Roszkowice 7 

 Salera Lucyna i Adam   Roszkowice 7 

 Salera Michał    Roszkowice 7 

 Bandrowska Maria   Rutki 13 

 Bartecki Franciszek   Rutki 18 

 Cendal Małgorzata   Rutki 3 

 Konwisarz Czesław   Rutki 1 

 Piątek Piotr   Rutki 7 

 Pociurko Józef   Rutki 18 

 Szurgut Julia i Zbigniew   Rutki 6 

 Arcab Katarzyna   Tarnica 4 

 Lach Mariusz   Tarnica 8 

 Łabuz Marek   Tarnica 12 

 Nowak Renata i Mirek    Tarnica 10 

 Pierzga Grażyna   Tarnica 2 

 Babicz Anna   Tłustoręby 2 

 Babicz Wioletta   Tłustoręby 6 

 Gonsior Andrzej   Tłustoręby 14 

 Łabuz Jarosław i Joanna   Tłustoręby 8 

 Naczyńska Beata   Tłustoręby 3 

 Nawarowska Zdzisława   Tłustoręby 1 

 Nowak Jolanta   Tłustoręby 12 

 Siołkowska Katarzyna   Tłustoręby 10 

 Sobótka Bożena   Tłustoręby 1 
 

 

 Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej przechodzą dwie osoby z każdej wioski (nie do-
tyczy Małej Góry). Z trzech największych wiosek jest trzecia osoba w Radzie Parafialnej. 



Członkowie Rady z wyboru parafian: 
 

1. Bartecki Franciszek   Rutki 

2. Domalewski Andrzej   Rogi 

3. Gonsior Andrzej     Tłustoręby 

4. Janik Czesława      Góra Mała 

5. Jezierski Daniel      Roszkowice 

6. Łabuz Marek        Tarnica 

7. Mesjasz Agnieszka    Góra 

8. Młot Andrzej        Roszkowice 

9. Naściuk Ireneusz     Roszkowice 

10. Nowak Jolanta      Tłustoręby 

11. Nowak Renata i Mirek  Tarnica 

12. Nowak Zbigniew     Rogi 

13. Pociurko Józef      Rutki 

14. Siołkowska Katarzyna  Tłustoręby 

15. Szeliga Irena       Rogi 



15. We wszystkich Parafiach naszej Diecezji dzisiaj zaprzysiężenie 
nowych Parafialnych Rad Duszpasterskich. W naszej Parafii Nowa 
Parafialna Rada Duszpasterska zaprzysiężona będzie na sumie 
 

16. Limity wiernych w kościołach!!! Nowe obostrzenia  
 Od 15 grudnia zaczną obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia. Zmianie 
ulegają limity osób mogących gromadzić się wewnątrz obiektów kultu.  
 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być 
zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie, jak obec-
nie, 50% miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w 
pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na 
zewnętrz kościołów i kaplic;  
 Stosuje się tam jedynie zasadę dystansu społecznego  wynoszącego 
1,5m. Choć trwają prace nad ustawą, która ma dać możliwość weryfi-
kacji faktu zaszczepienia osób przez pracodawców i administratorów 
budynków użyteczności publicznej, na dzień dzisiejszy nie mamy 
żadnej prawnej możliwości wprowadzania systemu kontroli faktu 
zaszczepienia wiernych.  
 Nasze więc działanie należy ograniczyć do wywieszenia na drzwiach 
kościołów informacji o limitach oraz ewentualnego po informowania 
wiernych, że - w przypadku kontrol i  przez podmioty do tego 
uprawnione  -  może zaistnieć konieczność potwierdzenia tego 
faktu wobec odpowiednich służb.  
 

17. Kolęda 2021/2022.  
 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z 
Radą Biskupią, która obradowała we wtorek 7 grudnia, oraz Konferencją 
Dziekanów, która odbyła się w trybie zdalnym w czwartek 9 grudnia o 
godz. 15.00, Biskup Opolski wydał decyzję dotyczącą zbliżających 
się odwiedzin duszpasterskich (Dekret na następnej stronie) 
 
 

 Pan Bóg stworzył nas z miłości i pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Nie-
dziela Gaudete jest okazją do dzielenia się radością w naszych rodzinach 
i do dawania dobrego świadectwa o Panu Jezusie przed ludźmi. 
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DEKRET O ODWIEDZINACH DUSZPASTERSKICH 
W CZASIE PANDEMII W ROKU 2022 

 

W trosce o dobro duchowe Wiernych diecezji opolskiej, w imię odpowiedzialności 
za ich doczesne życie i zdrowie, w obliczu trwającego stanu pandemii SARS-CoV-2, 
postanawiam, aby tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe zostały 
zastąpione formami wypracowanymi w roku poprzednim. W związku z po-
wyższym kolędę A.D. 2022 należy odbyć wg zasad podanych poniżej. 
 

1. Zamiast odwiedzać parafian w domach, duszpasterze powinni zaprosić ich do kościoła w 
mniejszych grupach (np. mieszkańców poszczególnych ulic lub ich części bądź małych 
miejscowości) na Mszę św., która winna być sprawowana w ich intencji. W przypadku, gdy 
intencja Mszy jest już zajęta, można skorzystać z prawa do binacji a nawet trynacji. Celebra-
cje należy tak rozłożyć, aby możliwe było zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązu-
jącego w tym czasie w świątyniach. 

2. Msza św. zastępująca odwiedziny duszpasterskie ma być odprawiana w sposób uro-
czysty z obowiązkową homilią. Ponadto, podczas tej Eucharystii duszpasterze powinni 
odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańca-
mi, zwłaszcza chorymi. Można także w jej trakcie poświęcić wodę, którą wierni przyniosą do 
kościoła we własnych naczyniach, a po poświęceniu zabiorą do domów. Po liturgii, jeśli wa-
runki na to pozwalają, można poprowadzić wspólne kolędowanie. Wskazane jest też 
rozdanie druku modlitwy do odmówienia w domach. Duszpasterze powinni zachęcić 
wiernych, by po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami odprawili 
liturgię rodzinną, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni oraz kro-
piąc mieszkanie wodą święconą. 

3. Obrazki kolędowe, kawałki poświęconej kredy czy naklejki na drzwi należy wyłożyć 
w kościele, aby wierni mogli je zabrać po Mszy św. zastępującej odwiedziny duszpa-
sterskie. Tam, gdzie podczas kolędy istnieje zwyczaj zamawiania intencji mszalnych, 
należy je przyjąć w inny sposób. 

 Wszystkim P.T. Duszpasterzom i Wiernym w tym trudnym czasie, w którym jednak nie 
ustaje nadzieja na zwycięstwo nad lękiem, chorobą i cierpieniem, z serca błogosławię. 

 

Wasz Biskup 
Andrzej Czaja 

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 


