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

13.09.2020 XXIV Niedziela zwykła 794/20 
Przebaczenie – czy aż siedem razy? 
 Wspólnota Kościoła powinna być miejscem 
„bezinteresownej miłości”, w którym wszyscy 
mogą się czuć przyjęci, kochani, mogą doświad-
czyć przebaczenia” (Evangelii gaudium, 114). 
  Przebaczenie otwiera bramy ludzkiego 
serca na miłość i miłosierdzie Boga 
 Dzisiejsza liturgia słowa porusza ważny 
temat dysproporcji w traktowaniu siebie i 
innych. Mamy tendencję do usprawiedli-
wiania siebie i wymagania od innych. Po-
błażamy własnym słabościom, ale chcemy 
surowo i bezlitośnie rozliczać innych.  
 Tymczasem gniew i pragnienie zemsty wy-
rządzają szkodę nie tylko temu, przeciwko komu 
są skierowane, ale także, a może przede wszyst-
kim, temu, kto te uczucia dopuszcza do siebie. 
Kto złości się na bliźniego, nie może prosić 
Boga o przebaczenie swoich grzechów. Praw-
dę tę odnajdujemy zarówno w pierwszym czytaniu 
z Księgi Syracha, jak i w Ewangelii. 

 Tymczasem św. Paweł w drugim czytaniu 
poucza nas o tym, że wszyscy należymy do 
Pana i podlegamy Jego sądowi. Stąd też nie 
możemy oczekiwać tego, że Bóg potraktuje 
nas z miłosierdziem, jeśli sami tego miło-
sierdzia nie potrafimy okazywać. 
 Doświadczając Bożej łaski, musimy ją od-
zwierciedlać, dzielić się nią, realizując w ten spo-
sób wezwanie wypowiedziane w Kazaniu na gó-
rze: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskona-
ły jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). 
 Podczas Eucharystii doświadczamy 
przebaczenia nie tylko na początku, gdy wo-
łamy: „Panie, zmiłuj się nad nami”, ale przy-
pominają nam o tym słowa konsekracji: „To 
jest Ciało moje za was wydane…, to jest 
Krew moja (…) za was wylana (…) na od-
puszczenie grzechów”.  
 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 

 

 

 W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową i 130 rocznicę 
erygowania naszej Parafii jako samodzielnej. To wielkie wydarzenie przeżywali-
śmy razem z naszym Biskupem Ordynariuszem Ks. Andrzejem. 
 Dziękuję w imieniu Ks. Biskupa i własnym za pięknie przygotowaną uroczystość. 
Wszystkim, którzy porządkowali Kościół i otoczenie na Odpust, wcześniej na Dożynki. 
Dziękuję tym, którzy brali czynny udział we Mszy św. i procesji, za świadectwo 
wiary i za wspólną modlitwę w intencji naszych Rodzin i wspólnoty Parafialnej. 
 Ks. Biskup zainteresował się naszymi powodzianami – odwiedził domy, które najbar-
dziej ucierpiały, spotkał się z jedną z Rodzin, obiecując pomoc i modlitwę. 
 W najbliższy wtorek pan Sołtys odbierze pomoc – sprzęt AGD, pomoc Biskupa 
Ordynariusza i Caritas Diecezji Opolskiej 
 Zachęcam też wszystkich Parafian do modlitwy w tej intencji, pomocy i wsparcia ma-
terialnego. Chętni mogą złożyć swoje datki dzisiaj po Mszach św. – kwesta do skarbonek 



 

13.09.20 XXIV Niedziela zwykła 

 
Kolekta parafialna – Podatek za III kwartał;  

Po Mszy św. zbiórka na naszych Powodzian 

8:00 Msza św.: W int. rodziny Bandrowskich, za dzieci: Piotra, Wiktorię i Michała. 

11:00 Suma O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Śnieżek. 

14.09.20 Poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
17:00 Msza św.: Za † żonę Janinę Staśkiewicz ,  za †† rodziców,  Teściów 

Staśkiewicz  –  Musiał  (Tarnica) .  

 Początek Zbiórki darów dla Sióstr Szkolnych i Ojców Franciszkanów 

15.09.20 Wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 

17:00 Msza św.: Za †† Wiktorię i Heinza Prassol i za †† z rodziny z obu stron. 

16.09.20 Środa – dzień powszedni. 

17.09.20 Czwartek – dzień powszedni. 

16:30 Zbiórka Ministrantów 

17:00 Msza św.  Szkolna: O zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie Krystyny i Zbigniewa 
Nawarowskich, za dzieci i wnuki: Patryka, Macieja i wnuczkę Maję. 

Po Mszy św.: Spotkanie Rodziców i Przygotowujących się do Bierzmowania i I Komunii Św. 

18.09.20 Piątek – wspomnienie św. Stanisława Kostki 

17:00 Msza św.: Za † Stanisława Bachryj od Krystyny Mesjasz. 

19.09.20 Sobota – dzień powszedni. 

 Odbiór darów (Siostry Szkolne i Ojcowie Franciszkanie) 

17:00 Msza św.: Za †† w rodzinie Sowiński i Arcab        TRAWA 13 

18:00 Msza św. Niedzielna: Za †† rodziców Zdzisława i Marię Wilk, za † Kazimierza Szmitowicz. 

20.09.20 XXV Niedziela Zwykła.      12 – Sz 
 Kolekta – remonty Diecezjalne 

8:00 Msza św.: W intencji Kamili, Tomasza i Adasia Giercuszkiewicz. 

11:00 Suma W intencji Błażeja (5) i Rajmunda (51) Lipka. 
 



 

Dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku - 13 września 2020 
 

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalen-
darzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. 
 Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Euchary-
stii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili 
Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. 
 

2. Przez wiarę w każdej Mszy Świętej uczestniczymy w tajemnicy naszego zbawienia. Wierzymy, że 
przychodzi do nas Pan Jezus ukryty pod postaciami chleba i wina.  
 Ta wielka prawda nas onieśmiela, ale i raduje, że Zbawiciel jest wśród nas. On jest naszym najlep-
szym przyjacielem i wychowawcą. Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania oraz kwartalne dni modlitw 
za dzieci, młodzież i wychowawców. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.  
 

3. Potrzebujemy przebaczenia win bliźniemu i nam samym – o tym mówi dziś słowo Boże. Ludzkim my-
śleniem, w którym wiele jest złości, gniewu, zemsty i nienawiści, człowiek nie znajdzie uzdrowienia i wyba-
czenia swoich win, jak mówi Mądrość Syracha. Pomocy szukajmy u Pana, jak zachęca nas Święty Paweł. 
Święty Piotr pyta Pana Jezusa: ile razy ma przebaczyć?  
 Przebaczanie to miłość. Sami pragniemy i potrzebujemy ciągle przebaczenia, więc z radością 
ofiarujmy je bliźnim, żeby nam także przebaczono nasze grzechy, o czym mówi Pan Jezus w przy-
powieści o nielitościwym dłużniku. Dlatego wsłuchujmy si e zawsze w słowo Boże, niech ono pracuje w 
naszych sercach, otwierając je na dar przebaczenia. 
 

4. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrze-
ścijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebo-
wstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się 
ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus pona-
wia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w 
Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy 
okazji święta Podwyższenia Krzyża. Świąteczna Eucharystia w naszym kościele o godz. 17:00. 
 

5. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 
września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie mo-
żemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z 
Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.  
 

6. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w mo-
dlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie. 
 

7. W tym tygodniu patronują nam: 

• 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i 
ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku. 

• 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej 
młodzieży i nowicjuszy. 
 

8. Sprzątanie Kościoła w tym tygodniu przypada na następujące Rodziny: 
19.09.2020 Józef Lepianka, Ireneusz Naściuk, Wiktoria Turowska, Danuta Turowska  
26.09.2020 Anna Sikorska, Emilia Rodehau, Barbara Delinowska, Agnieszka Biela, Agnieszka Wilk, Zbigniew Wilk  
03.10.2020 Krystyna Maciąg, Daniel Jezierski, Józef Białowąs, Ewelina Fiszer  
10.10.2020 Barbara Polańska, Joanna Polańska, Agnieszka Węgrzyn, Teresa Cybulska  
17.10.2020 Katarzyna Amorgowicz, Halina Kubas, Agnieszka Krząstek, Sebastian Jastrzębski, Małgorzata Jastrzębska, 
 



9. Trwają przygotowania do XX Dnia Papieskiego.  
 W bieżącym roku będzie on obchodzony w Polsce i w środowiskach polonijnych w niedzielę 11. paź-
dziernika pod hasłem „Totus Tuus”. Jest on okazją do ponownego zagłębienia się w nauczanie i postać 
świętego Jana Pawła II. Koordynatorem przygotowań, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, jest 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojej działalności. W 
związku z zaistniałą sytuacją Fundacja poczyniła konieczne oszczędności i wyjątkowo zrezygnowała z dru-
ku puszek do zbiórki kościelnej, jak również części materiałów graficznych. 
 

10. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza 
nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa 
Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym 
w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz.  
 Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Sza-
nujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. 
Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że 
przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal 
na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. 
 

11. Dożynki diecezjalne 2020. Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 20 września na 
Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z deka-
natów zwyczajowo gromadzą się na schodach prowadzących do Groty Lurdzkiej i w procesji udają do Groty 
na Mszę św. Tegorocznym dożynkom przewodniczy rejon nyski – dekanat Biała, który przygotowuje: wpro-
wadzenie słowno-muzyczne, przywitanie i podziękowanie, czytania, modlitwę wiernych, liturgiczną służbę 
ołtarza, ewentualnie orkiestrę i chór oraz wyznacza starostów dożynkowych. Każdy zaś dekanat rejonu 
opolskiego wyznacza jedną parafię jako delegację z koroną żniwną, chlebem i darem ołtarza. 
 

12. Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze św. Anny. 
 Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci 
Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 10-13 września. 
 

13.   Męskie Oblężenie Jasnej Góry.  
 Od kilku lat męskie środowiska z całej Polski uczestniczą w Oblężeniu Jasnej Góry. Ograniczenia spo-
wodowane pandemią sprawiły, że organizatorzy postanowili dostosować formę pielgrzymowania do aktual-
nych możliwości. Pragną, by Oblężenie gromadziło męskie środowiska w parafiach i zaowocowało tam po-
wstaniem stałych męskich grup. 
 

14. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny.  
 W sobotę 17 października odbędzie się 3. 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. 
 

15. Jesienna ramówka przyniosła sporo zmian w programie Radia Doxa.  
 Jedną z nich jest Ewangeliarz, w którym słowa Ewangelii opatrzone są krótkim komentarzem przygoto-
wanym przez księży diecezji opolskiej. „Ewangeliarz – żywe Słowo” od poniedziałku do piątku o 6.20, a w 
soboty i niedziele o 6.45 (powtórki codziennie o 11.57 i 22.10). Przypominamy, że Radia Doxa można słu-
chać na częstotliwości 107,9 FM oraz na www.doxa.fm. 
 

16. Dziękuję Parafianom Roszkowic – dwie rodziny, które ufundowały i zakupiły nowy odkurzacz 
przemysłowy do Kościoła. Proponuję, aby na stałe odkurzacz ten umieszczać za ołtarzem – będzie 
tam przygotowane miejsce.  
 Proszę o rozsądne, mądre wykorzystywanie odkurzacza. W najbliższym czasie zakupimy 
jeszcze przedłużacz, który ułatwi pracę na przestrzeni całego Kościoła. Po każdym użyciu, proszę o 
uporządkowanie i właściwe złożenie odkurzacza i przedłużacza. 


