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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

13.06.2021 XI Niedziela Zwykła 841/21 
  

Z Bożego punktu widzenia 
 Na świat i na siebie trzeba czasem 
spojrzeć z perspektywy Pana Boga. 
Jest ona inna od naszej. Bóg dostrzega 
szanse i możliwości tam, gdzie ich nie 
widzimy. Prowadzi nas drogami życia, 
zdumiewając i zaskakując. 

 Prorok Ezechiel przekonuje o tym, że 
nikt nie może przeciwstawić się zamia-
rom Bożym. On zachwyca, okazując swą 
wszechmoc w słabości. Z tego, co małe, 
czyni wielkie. To, co wątłe, z Jego woli na-
biera niezwyciężonej mocy. 

 Pan sprawia, że z małej gałązki wy-
rasta „cedr wspaniały”. Niepozornym 
ludziom i wydarzeniom nadaje znaczenie. 
Bóg patrzy na rzeczywistość inaczej niż 
my – wypełniając swą wolę, posługuje się 
środkami, które wydają się najmniej przy-
datne. Awansuje to, co pokorne. Odrzu-
ca tych, którzy widzą siebie na pierw-
szych miejscach. „Poniża drzewa wy-
sokie, a wywyższa drzewo niskie”. 

 Nie lekceważmy rzeczy małych, co-
dziennych lub pozornie bez znaczenia. 
Wydają się nam niepotrzebne i zbędne. 
Ale to z ziarenka gorczycy wyrasta 
wspaniały krzew. Czyńmy starania, aby 
podobać się Chrystusowi, a On wyzwoli 
nas z ograniczeń i słabości. 

 Królestwo niebieskie wzrasta w ludz-
kich sercach dzięki Bogu, a nie nam. Bo 
nie wszystko zależy od nas. 

 Jesteśmy zaproszeni do współpracy, 
współodpowiedzialności, ale inicjatywa 
należy do Niego. Trzeba zawierzyć i czekać. 
Nie ponaglać nerwowo, lecz zdać się na Tego, 
który daje wzrost. Szanujmy to, co małe i 
błahe, co wydaje się bez znaczenia. Bóg 
daje moc wzrastania ziarnu gorczycy. On 
również da moc naszemu wzrastaniu w dobru. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

13.06.21 XI Niedziela Zwykła. 
 Kolekta parafialna 

8:00 Msza św.: O zdrowie w Rodzinie Andruchów, Słomka i Salachna 

11:00 Suma W intencji Adama Giercuszkiewicza z okazji 7 urodzin. 

14.06.21 Poniedziałek – wspomnienie św. Michała Kozala 

17:00 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego o łaskę życia Wiecznego za † Jana 
Figurskiego , za † Jego Rodziców i Rodzeństwo MR. 

18:00 Msza św.: W intencji Macieja Szurgut z okazji 21 urodzin. 

15.06.21 Wtorek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za † Rozalię Młot w 4 rocznicę śmierci. (10.06.2017) 

16.06.21 Środa – dzień powszedni.       Koszenie Trawy 
11:00  Zjazd kursowy  

17.06.21 Czwartek – Wspomn. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 

17:00 Msza św. Za † Karola Kuźnia w 2 rocznicę śmierci. 

18:00 Msza św. O zdrowie i Boże Błogosławieństwo w pewnej intencji. 

18.06.21 Piątek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za †† z rodzin Chmielewski, Gortowski, Szóstka, Adamski, 
Mendyk, Jackiewicz i Smal. 

18:00 Msza św.: Za †† Katarzynę i Jana Andruchów (AJ).  

19.06.21 Sobota – dzień powszedni.           18:00 S 

16:30 Chrzest Sara i Sebastian Błasiak. 

17:00 Msza św. Niedzielna: Za †† z rodziny Micun – Jakubowska.  

20.06.21 XII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta parafialna; Puszka – Wydział Teologiczny UO. 

8:00 Msza św.: O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie 
Łucji i Henryka Giercuszkiewicz 

11:00 Suma W intencji Mirosława Nowak z okazji 60 urodzin. 

10:00 Przechód Uroczystość Odpustowa 



 
 

Dwunasta niedziela w ciągu roku - 20 czerwca 2021 
 

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na 
naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas 
Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze 
Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każ-
dej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas po-
karmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 
 

2. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje na moc Boga, który jest 
Panem wszelkiego stworzenia i wszystko jest Mu poddane. W Ewangelii 
usłyszymy o burzy, która spotkała uczniów Jezusa na Jeziorze Galilejskim. 
Gest uciszenia żywiołu przez Pana Jezusa uzmysłowił uczniom, kim jest ich 
Mistrz. Fragment z Drugiego Listu do Koryntian przywołuje na myśl sakra-
ment chrztu świętego. 
 Słuchajmy zawsze słowa Bożego, abyśmy potrafi radować się tym, że w 
nasze życie wszedł Pan, który ucisza burze niepokoju i pozostaje z nami. 
 Jesteśmy uczniami, którzy mają słuchać słowa Bożego, przyjmować Ciało 
Pana Jezusa. Otwórzmy nasze serca na Ducha Świętego, który został nam 
dany już na chrzcie świętym. Dziękujmy dzisiaj Panu Jezusowi za wszelkie 
łaski, których udzielał nam w tym roku, a także za nauczycieli, wychowaw-
ców i pracowników administracji. Prośmy o dobre przeżycie wakacji.  
 

3. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie 
Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga 
do świętości”.  
 

4. W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszy św. o godzinie 17:00 
będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Jó-
zefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. 
 

5. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. 
Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego. 



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

7. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, 
zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych. 
 

8. Sprzątanie Kościoła - kolejne tygodnie: 
 

19.06.21 Grzegorz Giercuszkiewicz, Violetta Iszczenko, Magdalena   
   i Alfreda Pasierbek 
26.06.21 Agnieszka Mesjasz,  Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik, 
   Katarzyna Szczerba 
03.07.21 Mała Góra Czesława Janik, Marek Jezierski, Iwona Trzmielewska, 
   Danuta Łotocka, Irena Kusiak i Renata Zielinska 
 

9. Apel Papieża o modlitwę za kraje Bliskiego Wschodu.  
 Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, prezydium Rady Konferencji 
Episkopatów Europy (CCEE) oraz COMECE Biskup Opolski prosi o włączenie 
się parafii naszej diecezji w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców kra-
jów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudno-
ściami, których doświadcza społeczność tego regionu świata.  
 

10. Msza Św. w roczn. śmierci ks. Radosława Chałupniaka, dziekana WT UO.  
 W środę 23 czerwca, w Dzień Ojca, przypada pierwsza rocznica śmierci ks. 
Radka Chałupniaka, założyciela Duszpasterstwa Akademickiego «Resurrexit».  
 W imieniu D.A. Resurrexit, Wydziału Teologicznego UO oraz Wyż-
szego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego, tj. społecznośc i, 
wokół których koncentrowała się posługa ks. Radka, zapraszamy na 
wspólne modlitewne dziękczynienie za ojcowską posługę śp. ks. Radka 
wobec studentów oraz na spotkanie wokół DAR-u.  

 

W programie:  
► 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu;  
► 18.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Czai;  
► po części modlitewnej nastąpi odsłonięcie portretu ks. Radka w Resurrexit,  
► spektakl studenckiej grupy teatralnej oraz spotkanie przy stole.  

 



11. Międzydiecezjalna Pielgrzymka do Santiago de Compostella.  
 Archidiecezja wrocławska i diecezja opolska we współpracy wynikającej z 
faktu, że przez teren obydwóch diecezji przebiega Szlak Jakubowy Via Regia 
(Ujazd, Góra św. Anny, Opole, Dobrzeń Wielki, Skorogoszcz, Brzeg, Wro-
cław, a potem Zgorzelec) organizują w dniach 16-24 sierpnia br. międzydie-
cezjalną pielgrzymkę do Santiago de Compostella w obchodzonym Jubileu-
szowym Roku Jakubowym. 
 Zgłoszenia do końca czerwca przyjmuje ks. Tomasz Gospodaryk z archi-
diecezji wrocławskiej pod adresem mailowym: tgospodaryk@wp.pl.  
 Po zgłoszeniu i podpisaniu umowy następuje wpłata zaliczki w kwocie 
1200 zł bezpośrednio na konto organizatora. Druga rata płatna miesiąc 
przed wyjazdem. Zgłaszając się należy podać następujące dane: imię i 
nazwisko zgodnie z dokumentem, nr dowodu osobistego, data ważności 
dowodu osobistego, data urodzenia (potrzebne do ubezpieczenia), tele-
fon kontaktowy i adres e-mailowy. 
 

12. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat.  
 Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane 
do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przy-
padku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 
lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego.  
 W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrze-
by zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 
społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz 
podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują re-
alny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 
 

13. Oferta programowa Radia Doxa 
 Przed zaplanowaną na 12 września beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia za-
chęcamy do wysłuchania audycji «Wokół nauczania prymasa Wyszyńskie-
go». Usłyszymy w niej słowa samego Prymasa Tysiąclecia, zwłaszcza te do-
tyczące życia społecznego. Audycje to również sposobność spotkania ze 
Sługą Bożym, poznania jego głosu, sposobu mówienia i wyrażania myśli. 
«Wokół nauczania prymasa Wyszyńskiego» – audycje w każdą niedzielę o 
godzinie 16.00. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotli-
wości 107,9 FM oraz na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smart-
fony (Android i iOS). 

mailto:tgospodaryk@wp.pl
http://www.doxa.fm/


14. Rekrutacja w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.  
 Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ogłasza nabór do liceum. Zapisy 
odbywają się drogą telefoniczną lub mailową. Po wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym można odwiedzić gmach szkoły przy ulicy Opawskiej 81 w Raciborzu. Szczegóły 
na stronie szkoły: www.dloraciborz.pl lub telefonicznie 32 400 50 00 lub 604 951 919. 
 

15. Zaproszenie do nauki w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej.  
 Przesłuchania wstępne. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu 
zaprasza na przesłuchania wstępne na nowy rok szkolny 2021/2022, które 
odbędą się: 26 czerwca 2021 r. oraz 28 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00.  
 Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl. 
 

16. Rekrutacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 
 Oferta studiów na kierunkach: teologia, teologia kanoniczna 2. stopnia 
oraz orientalistyka chrześcijańska skierowana jest tegorocznych maturzystów, 
a także wszystkich chcących rozwijać swą wiarę i wiedzę religijną.  
 

17. Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia. Wystawa plenerowa w 
Prudniku-Lesie.  
 Instytut Pamięci Narodowej i Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego zaprasza na wystawę plenerową «Wyszyńskiego i Wojtyły 
Gramatyka Życia», którą przez najbliższe 3 tygodnie można zobaczyć w 
klasztorze oo. Franciszkanów w Prudniku-Lesie.  
 Wystawa nawiązuje m.in. do 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Więcej informacji o wystawie:  

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-
Wojtyly-gramatyka-zycia.html 

 

18. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Bartyna Marcin, syn Zbigniewa Góra 16 
Zapowiedź 1 

Kramarczyk Ewelina, córka Marka Niemodlin Boh. Powst. Śl. 13a 
 
 

  

 Po spotkaniu z Panem Jezusem razem we wspólnocie Kościoła idźmy 
do naszych codziennych spraw i obowiązków. Dajmy świadectwo wiary 
naszymi czynami i życiem. 
 

 

http://www.dloraciborz.pl/
http://www.dimk.diecezja.opole.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html


 
 

ul. Książąt Opolskich 19; PL-45-005 Opole 
tel. 77 454 38 37; fax 77 453 79 61 

email: kuria@diecezja.opole.pl 

 
Opole, dnia 11 czerwca 2021 roku 

Nr 11/2021/A/KNC-K 
 
 
 

D E K R E T  
N A  C Z A S  P A N D E M I I  

 
 
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich 
ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego  
i świeckiego, od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej posta-
nawiam,  
co następuje. 
 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO 
I ICH OTOCZENIA 

1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a 
od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrze-
żeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw 
SARS-CoV-2. 

2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. W związku z powyższym prze-
dłużam ogólne zezwolenie na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościo-
łów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy 
uzyskać odrębną zgodę. 

3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w 
obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z te-
go obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to 
odrębne przepisy państwowe. 

 

SPRAWOWANIE LITURGII 
I UCZESTNICTWO W NIEJ 

4. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i 
świątecznej. 

5. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
6. Do dnia 26 czerwca br. podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone 

prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Kapłanom starszym, chorym 
oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym miesz-
kaniu. 

7. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramentu  
i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów 
sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być ko-
ściół parafii, na terenie której proboszcz mieszka. 

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 



8. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie 
pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji. 

9. Zachęcam do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw. Równocześnie 
przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po 
ich zakończeniu. 

 

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
10. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bez-

względnie zasłonięte usta i nos. 
11. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do 

ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, na-
leży oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Ko-
munii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udziela-
niem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, któ-
rzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej 
wiernym. 

 

TROSKA O CHORYCH 
12. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowa-

ła COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywra-
cam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając 
domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce 
przed wizytą w każdym domu, a także po niej. 

13. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest 
ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby. 

 

INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE 
14. Ewentualne rekolekcje, misje, pielgrzymki czy spotkania formacyjne, organizowane 

dla wiernych w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
15. Zachęcam do organizowania zjazdów kursowych i innych spotkań kapłańskich. 
16. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świec-

kie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
17. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt  

w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kom-
petentnych służb. 

18. Kuria Diecezjalna w Opolu do końca czerwca będzie czynna w trybie zwykłym, czyli od 
9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00, poza wyjątkami, o których informacje znajdują się na 
stronie internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach, natomiast od 1 lipca do 
15 sierpnia br. będzie czynna jedynie od 9.00 do 13.00. 

19. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem. 
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapi-

sów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy general-
nych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede 
wszystkim drogą służbowego maila. 

 
 

† Andrzej Czaja 
Biskup Opolski 

 


