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14. 08. 2022 XX Niedziela Zwykła 896/22 

Jezus nie ukrywa prawdy 
 W Ewangelii nie ma złudnych obiet-
nic. Jezus nie ukrywał prawdy, żeby 
przyciągnąć do siebie ludzi lub uniknąć 
odrzucenia. Jasno i wyraźnie przedsta-
wiał zasady bycia Jego uczniem. 
 Słowa z dzisiejszego fragmentu 
Ewangelii mogą wydawać się dziwne. Jak 
to, Jezus, Książę Pokoju, mówi, że 
przyszedł na świat przynieść rozłam? 
 Jednak to nie On będzie sprawcą po-
działów, a odrzucenie Jego nauki. Jezus 
ostrzega, że ten, kto na serio potraktu-
je bycie Jego uczniem, nie będzie 
przez wszystkich dobrze przyjęty. Mo-
że zostać odrzucony nawet przez naj-
bliższych. 
 Ogień Ducha, wiary, prawdy i nauczania 
Ewangelii, który Jezus chce rozpalić na zie-
mi, jest gorący. Oczyszcza z całą mocą żaru 
płomieni. Nie każdy chce być oczyszczo-
ny. Pozostawanie we własnych przeko-
naniach  jest łatwiejsze i mniej boli. Jed-
nak im więcej w złocie dodatków innych me-
tali, tym bardziej traci ono na wartości. Uzy-
skanie kruszcu najcenniejszego wiąże się z 
wytapianiem w ogniu. 
 Przez chrzest święty otrzymaliśmy 
Bożego Ducha. Włączeni do Kościoła 
mamy wszelkie potrzebne pomoce do te-

go, aby zanurzać serca w Bożej mocy sa-
kramentów i modlitwy. Tylko że Duch jest 
jak ogień. Nie pozostawia obojętnym. 
Ogarnia, wypala, oczyszcza. Tym sa-
mym droga nie jest łatwa.  
 Jest jednak możliwa, bo przewodzi 
nam Chrystus Jezus, który sam prze-
szedł przez ogień męki i śmierci. Uczy 
nas, żeby nie załamywać się i nie 
ustawać w wyznawaniu wiary, nawet 
gdy przyznawanie się do niej jest powo-
dem szykan czy niezgody z najbliższymi. 
On jest i prowadzi. Nam pozostaje słu-
chać Go i iść za Nim. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 

14.08.22 XX Niedziela Zwykła. 
 Kolekta Parafialna na Podatek - III kwartał 

8:00 Msza św. Za mieszkanców Tarnicy, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana o Bł. Boże, 

11:00 Suma Dzięczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha 
Św. i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mamy Marii Dżaluk z okazji 98 urodzin 
oraz dla jej dzieci, za wnuki i prawnuki. 

Dąbrowa Uroczystość Odpustowa. 

15.08.22 Poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
 Kolekta Diecezjalna – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 

08:00 W intencji Niny Jezierskiej z okazji 6 urodzin. 

11:00 W intencji Elżbiety Toruńskiej z okazji 50 urodzin. 
12:00 Niemodlin - Uroczystość odpustowa 

16.08.22 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za †† rodzicow Joannę i Piotra Wieszołek, Pawła Dusza, Ludwika, Irenę i Zenona Bieruta. 

Za †† Benę Cyrwus, Mariannę Romańską. Za †† z rodzin Hubrich, Wieszołek, Bieruta, Fikus, 
Bartecki, Alt, Ścisłowski i Fronia. 

17.08.22 Środa – Uroczystość Św. Jacka, Prezbitera, 
Głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej. 

17:00 Msza św.: Za † Ryszarda Tomalik 

18.08.22 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † Ks. Wojciecha Tyczyńskiego od Zofii i Marcina Cieślar z Dębowca (13) 

18:00 Msza św.: Za † Tomasza Habiak. 

19.08.22 Piątek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za Rodzinę Marii Lampa o zdrowie i Boże Błogosławieństwo 

18:00 Msza św.: W intencji śp. Małgorzaty Podolskiej o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie w 
pierwszą rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Zbrońskich i Podolskich. 

20.08.22 Sobota – wspomnienie św. Bernarda, Opata i Dra Kościoła Trawa 8 
15:00 Msza św. W intencji Syna Andrzeja Szurgot z okazji 50 urodzin. 

17:00 Msza św.: Niedzielna: O Boże Błogosławieństwo w rodzinie Alfredy Pasierbek, za dzieci i wnuki oraz 
w intencji Matki Władysławy Giercuszkiewicz z okazji 89 urodzin 

21.08.22 XXI Niedziela Zwykła. 
 Kolekta Parafialna na energię elektryczną za miesiąc sierpień 

8:00 Msza św. Za + męża, Ojca i Dziadka Władysława Dżaluk, za ++ Jego Rodziców i Rodzeństwo, za ++ rodziców Zofię i 
Jana Hatała i brata Pawła, Sistrę Stefanię i Jana Dobosz, Sylwestra Banaś; za ++ Czesławę i Anastazego 
Galla i ich rodziców i za wszystkich zmarłych z rodziny Dżaluk, Hatała, Galla i Juszczyszyn 

11:00 Suma W intencji i Barbary i Stanisława Łabuz z okazji 15 rocznicy ślubu  
11:30 Tułowice Uroczystość Odpustowa 



 

Dwudziesta niedziela w ciągu roku - 14 sierpnia 2022 
 

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta 
niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy mi-
łując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które 
przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z 
tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.  

 

2. Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą 
przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli czę-
sto odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wy-
rzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do cy-
sterny z błotem za odważne głoszenie Izraelitom Bożego orędzia. Zamiast iść za 
pomocnymi wskazaniami Jahwe, które wymagały pokory, woleli trwać w swoim 
uporze skazanym na porażkę. 
 I dziś świadkowie Jezusa znoszą drwiny, są znieważani i odrzuceni przez 
otoczenie za to tylko, że przyznają się do wiary w Zbawiciela. Wsłuchani w 
słowo Boże umacniajmy odwagę, pełną ufności względem Boga i wytrwałości w 
podążaniu za Jego wolą. 

 

3. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, 
istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogma-
tem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz. 8:00 i 11:00.  
 

4. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej 
Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławio-
ne są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali 
Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi. 
 

5. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w 
walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto 
Wojska Polskiego.  
 



6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w 
wierze, nadziei i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i nieu-
stannej opieki Maryi Wniebowziętej. 
  

7. W tym tygodniu patronują nam: 
- środa, 17 sierpnia - Święty Jacek, (1200-1257), prezbiter, dominikanin, gorliwy 
misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej; 
- sobota, 20 sierpnia – Św. Bernard, (1090-1153), opat cysterski z Clairvaux we 
Francji,  doktor Kościoła. 
 

8. Apel Biskupa Opolskiego w związku z wypadkiem polskiego autokaru w Chorwacji.  
 Nawiązując do apelu abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się z serdeczną prośbą, aby 
w najbliższych dniach modlić się w intencji wszystkich poszkodowanych w wy-
niku tragicznego wypadku polskiego autokaru w Chorwacji oraz ich bliskich. 
Dla rannych wypraszajmy szybki powrót do zdrowia, dla tragicznie zmarłych łaskę ży-
cia wiecznego, a dla najbliższych łaskę pociechy w tym trudnym czasie. 
 

9. Biskup Opolski ponawia serdeczne zaproszenie na pielgrzymi szlak 46. 
Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 14-20 sierpnia 2022 r. 
 Po ograniczeniach związanych z epidemią w ostatnich dwóch latach, w roku 
złotego jubileuszu diecezji opolskiej,  zechciejmy jak najliczniej udać się do 
tronu Jasnogórskiej Pani, aby – w nawiązaniu do motta tegorocznej piel-
grzymki - „jubileuszową wdzięczność i ufność nieść do Matki”. Wspólna mo-
dlitwa, śpiew i słuchanie Słowa Bożego podczas tych wyjątkowych rekolekcji w 
drodze, braterstwo i świadczona sobie na pielgrzymim szlaku pomoc oraz gościn-
ność gospodarzy na trasie pielgrzymki może po raz kolejny umocnić naszą więź z 
Jezusem i Jego Matką, a także stanowić odpowiedź na nasze „posłanie w pokoju 
Chrystusa” do świata i ludzi ze świadectwem wiary i miłości do Kościoła. 
 Ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w piel-
grzymce, niech przez duchowe pielgrzymowanie (modlitwę, udział we Mszy św. 
w parafii, ofiarowane cierpienie i samotność) zechcą także włączyć się m.in. w piel-
grzymią wdzięczność za dar Kościoła Opolskiego oraz modlitwę w jego intencji. 
 

10. Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Rudach. Obchody metropolitalne.  
 Metropolitalne obchody uroczystości Wniebowzięcia NMP w Rudach odbędą 
się w poniedziałek 15 sierpnia. Eucharystia na dziedzińcu dawnego Opactwa 
rozpocznie się o 11.00. Nieszpory maryjne o 15.00 w bazylice. 
 Uroczystości odpustowe będą połączone z obchodami 30. rocznicy ustanowie-
nia diecezji gliwickiej.  



11. Duchowe pielgrzymowanie podczas Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.  
 Jak duchowo pielgrzymować? Najpierw świadomie podjąć decyzję o 
duchowym pielgrzymowaniu, zaplanować na to czas i być gotowym na 
wyrzeczenia oraz wzbudzić intencję, która będzie mu towarzyszyła. Do-
brze byłoby przystąpić także do sakramentu pokuty i pojednania, zadbać 
o codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz w nabożeństwach w swojej 
parafii. Zachęcamy ponadto do odmawiania modlitwy różańcowej czy Koron-
ki do Bożego Miłosierdzia Bożego. 
 Duchowi pielgrzymi mogą także skorzystać z przygotowanych przez or-
ganizatorów pomocy: 
•  Aplikacja Mobilna BonaFide.  
  Należy ją pobrać na swój telefon (Smartfon lub iPhone) z Internetu 
(Sklep Google Play lub AppStore) wpisując nazwę «Bonafide». Po zainstalo-
waniu należy założyć swoje konto podając swoje podstawowe dane, a na-
stępnie wybrać naszą diecezję i odpowiedni strumień pielgrzymki. Aplikacja 
zawiera wszystkie przydatne informacje i pomoce duchowe (konferencje, 
wprowadzenia do modlitwy Anioł Pański i Koronki do Bożego Miłosierdzia, 
życiorysy świętych patronów, pieśni i modlitwy). Ponadto w aplikacji jest do-
stępna interaktywna mapa z trasą pielgrzymki. 
•  Strona internetowa (www.pielgrzymka-opolska.pl).  
  W zakładce «Duchowe Pielgrzymowanie» znajdują się materiały teksto-
we na każdy dzień pielgrzymki (konferencje, refleksja przed Aniołem Pańskim i 
Koronką do Bożego Miłosierdzia) oraz modlitwy i pieśni. Na stronie znajdują 
się także inne przydatne informacje i pomoce. 
• Profil Facebook (www.facebook.com/PielgrzymkaOpolska).  
 Kilka razy w ciągu każdego dnia pielgrzymki będą na nim umieszczane przy-
datne informacje oraz materiały dla duchowych pielgrzymów. Dostępna będzie 
także transmisja video z Mszy św. pod przewodnictwem Księży Biskupów z róż-
nych miejsc diecezji. 
• Audycje w Diecezjalnym Radiu Doxa.  
  Nasze diecezjalne radio przygotowało specjalną ramówkę na czas piel-
grzymki, a w niej: «wejścia na żywo» z trasy, rozmowy z pielgrzymami, ponadto o 
godz. 19.00 wieczorne studio pielgrzymkowe, o 20.00 transmisja nabożeństwa, a 
po nim pielgrzymkowe konferencje.  
 Pielgrzymów przemierzających w tym roku szlak na Jasną Górę fizycznie i 
pielgrzymów duchowych niech połączy wspólna modlitwa oraz duchowy i fizyczny 
trud, czyniący z nich jedną pielgrzymią rodzinę. 
 

http://www.pielgrzymka-opolska.pl/
http://www.facebook.com/PielgrzymkaOpolska


12. Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 
Obchody metropolitalne.  
 

 Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, ks. prałat Albert Glaeser, 
zaprasza w dniach 13-15 sierpnia 2022 r. na uroczystości patronalne ku czci św. 
Jacka w Kamieniu Śląskim. 
 

 Obchody rozpocznie Msza św. pontyfikalna z Nieszporami pod przewodnictwem 
bp. Pawła Stobrawy na placu przed sanktuarium w sobotę 13 sierpnia o godz. 18.00. 
Mszę św. poprzedzi koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00.  
 

 W planie niedzielnych uroczystości 14 sierpnia są: 
godz. 9.00 okazja do sakramentu pokuty; 
godz. 10.00 Modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci św. Jacka;  
godz. 11.00 uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna św. Jacka 

pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola (na placu przed sanktua-
rium) i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka; podczas Mszy 
św. homilię wygłosi abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki;  

godz. 14.30 występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A.;  
godz. 15.00 Nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną do Sanktuarium 

św. Jacka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai (na placu przed 
sanktuarium św. Jacka).  

 

 Odpustowe obchody zakończy poniedziałkowa (15 sierpnia) Msza św. dla 
pielgrzymów 46. Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę sprawowana o godz. 
17.00 na placu przed sanktuarium.  
 

13. Wielkie Odpusty i Obchody Kalwaryjskie na Górze św. Anny. 
 W imieniu Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą miały miejsce: 

11-14 sierpnie (ku czci Wniebowzięcia NMP), 
25-28 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 
8-11 września (ku czci Krzyża Świętego).  

 

14. Msza św. w 5. rocznicę zaginięcia ks. Krzysztofa Grzywocza.  
 Ojcowie Benedyktyni w Biskupowie zapraszają 17 sierpnia 2022 r. 
o godz. 18.00 na Mszę św. w intencji ks. Krzysztofa Grzywocza w 
5. rocznicę jego zaginięcia .  
 Po Eucharystii, której będzie przewodniczył o. Sławomir Badyna OSB, 
odbędzie się spotkanie przy kawie. 



15. Rekolekcje z Ojcem Pio.  
 Grupa Modlitwy Ojca Pio zaprasza na rekolekcje, które odbędą się 20 sierpnia 
w kościele pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. Rozpoczęcie o 9.00. 
Konferencje wygłosi o. Robert Krawiec OFMCap, Krajowy Koordynator 
Grupy Modlitwy o. Pio w Polsce. 
 Zapisy i szczegółowe informacje na furcie klasztornej oo. Franciszkanów w Opolu. 
 

16. Misterium „Tajemnica Eucharystii” 
 Duszpasterze parafii  św. Jacka w Opolu zapraszają w sobotę 20 sierpnia 
o godz. 19.00 do kościoła św. Jacka w Opolu na misterium pt. „Tajemnica 
Eucharystii”, przygotowane na podstawie wizji boliwijskiej mistyczki Cataliny 
Rivas. Misterium zaprezentuje „Grupa 25+" oraz chór "Gaudium" z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku.  
 

17. Wakacyjna oferta Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Ławka”.  
Duszpasterstwo Młodych „Ławka” przygotowało ofertę wydarzeń wakacyjnych dla młodzieży.  
► 1. Domówki – spotkania w małym gronie (od niedzieli do soboty); kolejne za-
planowano w dniach 21-27 sierpnia. Ich celem jest tworzenie więzi przez bycie ze 
sobą i codzienne prace domowe.  
► 2. Otwarte Czwartki – kolejny w czwartek 25 sierpnia - to spotkania z cie-
kawymi gośćmi, na wspólną modlitwę i rozmowy. 
► 3. Zakończenie wakacji w Kurniku – w dniach 29-30 sierpnia odbędzie się mo-
dlitewne spotkanie młodzieży połączone z koncertami, okazją do spotkań ze sobą i cie-
kawymi gośćmi. Szczegóły wszystkich wydarzeń oraz zapisy na stronie www.lawka.org  
 

18. Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny.  
 W dniach 30-31 sierpnia 2022 r. (wtorek-środa) na Górze św. Anny od-
będzie się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Towarzyszyć jej 
będzie hasło: „W służbie Eucharystii”, co nawiązuje do trzyletniego programu 
duszpasterskiego poświęconego Eucharystii. Duchowym przewodnikiem w 
czasie pielgrzymki będzie bł. Carlo Acutis. Koszt udziału: 75 zł od osoby (70 
zł - nocleg i wyżywienie w Domu Pielgrzyma, 5 zł - koszty organizacyjne).  
 Zgłoszenia kierujemy do Domu Pielgrzyma poprzez e-mail:  
dompielgrzyma@op.pl, podając parafię oraz liczbę uczestników (oddzielnie 
ministrantów i ministrantek oraz opiekun).  
 Przyjazd we wtorkowe przedpołudnie, zakończenie w środę o godz. 12.00 
Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Rudolfa Pierskały.  
 W programie m.in.: okazja do spowiedzi, konferencja formacyjna, roz-
grywki sportowe i konkursy wiedzy. 

http://www.lawka.org/
mailto:dompielgrzyma@op.pl


19. Wakacyjna oferta Diecezjalnego Duszpasterstwa LSO.  
 Diecezjalny Duszpasterz LSO zaprasza na wakacyjny obóz formacyjny 
dla ministrantów ze szkoły podstawowej (od kl. IV szkoły podst.); termin: 
► 22 - 28 sierpnia br. (poniedziałek - rozpoczęcie o 18.00; niedziela - zakoń-
czenie ok. 14.00); miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-
Miedoni (ul. Ratajskiego 8); koszt: 350 zł.  
 

20. Spotkanie Trzeźwościowe na Górze Św. Anny.  
 W dniach 2-4 września na Górze św. Anny odbędzie się 19. Spotkanie 
Trzeźwościowe. Program spotkania obejmuje m.in. wspólną modlitwę, seminaria 
i spotkania integracyjne. Biskup Opolski objął to wydarzenie swoim patronatem.  
 

21. Spotkania formacyjne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich. 
 Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu wznawia - zawieszone w 
2020 r. z powodu pandemii – spotkania formacyjne dla członków Parafial-
nych Rad Duszpasterskich.  
 Przypominamy, że nowy Statut PRD, w art. 16 nakłada na proboszcza obowią-
zek stałej formacji PRD, a jej członków zobowiązuje m.in. do udziału w spotka-
niach formacyjnych organizowanych przez Wydział Duszpasterski.  
 Oczekujemy zgłoszenia po 3-4 członków PRD, aby delegowanie rok po roku 
różnych członków PRD danej parafii pozwoliło w ciągu 5-letniej kadencji ob-
jąć formacją diecezjalną cały jej skład. W programie spotkania przewidujemy 
Mszę św., dwa wykłady, przerwę na skromny lunch oraz nabożeństwo. Spotkanie 
potrwa ok. 4 godzin. Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 września. 
 

22. Warsztaty dla teściów i rodziców dorosłych dzieci.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz ro-
dziców dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Ro-
dzin 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. Warsz-
taty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w 
życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą 
odkryć, jak dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci.  
 Warsztaty odbędą się 10-11 września 2022 r. (sobota-niedziela). Koszt uczest-
nictwa to 120 zł od osoby (w cenie dwa obiady i dwa podwieczorki). Istnieje moż-
liwość noclegu w DDF Nysa. 
 Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.  

http://www.rodzinnanysa.pl/


23. Pielgrzymka Kobiet na Górze św. Anny. 
 Zapraszamy w sobotę 3 września na Górze św. Anny. W programie: 
9.30  przywitanie i konferencja,  
10.30  różaniec w intencji kobiet,  
11.00  Msza św. w intencji kobiet,  
12.00  przerwa obiadowa,  
14.00  nabożeństwo ku czci św. Anny.  
 Gościem spotkania będzie ks. Paweł Landwójtowicz. 
 

24. Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie 2022.  
 W dniach 3-4 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska 
Pielgrzymka Rolników zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosławieństwem 
wieńców żniwnych w niedzielę 4 września o godz. 11.00. 
 Szczegółowy program wywieszony jest w gablotce parafialnej. 
 

25. Stypendia dla zdolnej młodzieży.   
 Zarząd Województwa Opolskiego zwraca się do duszpasterzy z prośbą 
o przekazanie rodzicom zdolnej młodzieży informacji o możliwości otrzy-
mania stypendium w ramach programu «Wspieramy najlepszych IV». 
Wnioski można składać w terminie od 29 sierpnia do 14 września br. 
 Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie w gablotce.  
 

26. Dzień Katechety i Nauczyciela oraz uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. 

 Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wszystkich katechizują-
cych w szkołach do udziału w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie 
się w piątek 16 września w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Bę-
dzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego połączona z 
konferencją przedmiotowo-metodyczną. 

 Zaproszenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli, katechetów, pra-
cowników oświaty. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 17.00.  

 Po niej przewidziano czas spotkania braterskie, a na zakończenie podsu-
mowanie przebiegu Synodu w diecezji i komunikaty Wydziału Katechetycznego.  

 Na zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia. 
 

27. Rekolekcje dla dziewcząt.  
 Siostry Elżbietanki z Nysy zapraszają dziewczęta na rekolekcje na zakończe-
nie wakacji, które odbędą się od 25 do 28 sierpnia (rozpoczęcie w czwartek o 
16.00, zakończenie w niedzielne popołudnie). 
 Zapisy pod numerem telefonu: 696 623 695. Koszt: 50 zł. 



28. Dożynki diecezjalne.  

 Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 18 września na 
Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.  

 Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów będą gromadzić się na schodach pro-
wadzących do Groty Lourdzkiej i w procesji udają do Groty na Mszę św. Każdy 
zaś dekanat wyznacza jedną parafię jako delegację z koroną żniwną, chle-
bem i darem ołtarza. Biskup Opolski zwraca się z apelem, aby w tym dniu nie or-
ganizować parafialnych i gminnych dożynek. 

 Duszpasterstwo Rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, 
parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe. 
 

29. Warsztaty "LevelUp!" – 2. edycja.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza młodych małżonków i na-
rzeczonych na drugą edycję warsztatów „LevelUp!". 
 Spotkania te w znacznym stopniu poszerzają treść kursów przedmałżeń-
skich i stawiają za cel pogłębienie rozwoju więzi i komunikacji małżeńskiej.  
 Zaplanowano 13 regularnych spotkań, z których pierwsze odbędzie się w 
środę 5 października 2022 r. o godz. 19.00 w Ośrodku Promocji, Edukacji i 
Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). Zapisy oraz więcej szczegółów na 
www.rodzinnanysa.pl.  
 

30. Poszukiwani wolontariusze do akcji Szlachetna Paczka.  
 Rozpoczyna się rekrutacja Liderów i Wolontariuszy do nadchodącej edycji 
Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Wszyscy zainteresowani wzięciem 
udziału w jednym z największych programów pomocowych w Polsce pro-
szeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 
www.superw.pl.  
 Aby zostać wolontariuszem należy mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie: www.szlachetnapaczka.pl oraz 
www.akademiaprzyszlosci.org.pl.  
 

31. Zapowiedź ważniejszych wydarzeń w Parafii 
► 28.08.2022. godz. 11:00  Dożynki Parafialne  
           (odpowiadają wioski: Góra i Mała Góra) 
► 31.08.2022. godz. 17:00  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 
► 01.09.2022. godz.   8:00  Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego w SP Rogi 
► 11.09.2022. godz. 11:30  Suma Odpustowa (Uroczystość Narodzenia NMP) 

           (odpowiada wieś - Rutki) 

http://www.rodzinnanysa.pl/
http://www.superw.pl/
http://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.akademiaprzyszlosci.org.pl/


32. Sprzątanie Kościoła (mała korekta) 
20.08.22.  Jolanta Burko, Elżbieta Niebylska, Anna Bieruta, Jadwiga Błasiak, 
27.08.22.  Sprzątanie przed Dożynkami – wieś Góra i Mała Góra 
03.09.22.  Urszula Bartecka, Anna Zynder, Maria Lampa, Renata Bednarz, 
10.09.22.  Sprzątanie przed odpustem – wieś Rutki 
16.09.22.  Irena Szeliga, Edyta Głąb, Janina Andruchów, Alicja Domalewska,  
24.09.22.  Maria Romańczukiewicz, Stanisław Figurski, Jacek Kuźniak, Bernard Mielnik, 
01.10.22.  Grzegorz Dera, Jan Toruński, Arkadiusz Śnieżek, Zbigniew Nowak, Jan Zieliński 
 

33. Koszenie trawy na cmentarzach (małe zmiany): 
 

 

Data Cmentarz przy Kościele Nowy Cmentarz Cmentarz na Górce 

27
.0

8.
22

 

Dożynkowe porządki 

i koszenie 

Góra i Mała Góra 

Roszkowice 

A. Wilk; Z. Wilk 

M. Mielnik,M. Szurgut,  

E. Palica 

Roszkowice 

J. Rodehau; Z. Oleśków;  

A. Sikorska A. Biela;  

S. Delinowski  

10
.0

9.
22

 

Dekoracje, porządki 

i koszenie odpustowe 

wieś Rutki 

Roszkowice 

P. Pawlus; C. Wajman;  

W. Juzwa, W. Szmitowicz;  

R. Sądecki; 

Tarnica 

B. Lach; K. Arcab  

G. Pierzga, K. Gurazdowski  

A. Wróblewski. K. Augustyniak 

30
.0

9.
22

 Tarnica  (Cały blok) 

H. Szustak; D. Rygał,  

L. Walczak; R. Bieniecki, 

J. Wąchała; R. Staśkiewicz,  

Tarnica 

R. Nowak, M. Łabuz 

J. Chmielewska  

J. Rynkiewicz; K. Witos 

Góra Mała 

J. Janik, M. Kusiak 

I. Trzmielewska, D. Łotocka,  

M. Jezierski 

15
.1

0.
22

 Tłustoręby 

E. Toruńska; T. Toruński 

M. Gortowska G. Babicz; 

W. Babicz; A. Maj;  

Tłustoręby 

J. Łabuz, S. Łabuz 

J. Łabuz, R. Lipka 

Tłustoręby 

W. Skrzynkowski, M. Nowak,  

J. Połowniak;  A. Krząstek, 

Z. Nawarowska;  B. Naczyńska 

31
.1

0 Przed uroczystością 
Wszystkich Świętych 

Góra i GM Roszkowice 

Przed uroczystością 
Wszystkich Świętych 

Rogi i Tłustoręby 

Przed uroczystością 
Wszystkich Świętych 

Rutki i Tarnica 

12
.1

1.
22

 Tłustoręby 

S. Dębiński; Z. Połowniak;  

A. Walicki; W. Gurazdowski 

A. Gurazdowski P. Babicz 

- - - - - - -  - - - - - - - 



Wolne intencje Mszalne w roku 2022 
 

Data Dzień Godz. 

25.08 Czwartek 18:00 

01.09 Czwartek 18:00 

06.09 Wtorek 18:00 

09.09 Piątek 18:00 

13.09 Wtorek 18:00 

16.09 Piątek 18:00 

23.09 Piątek 18:00 

26.09 Poniedziałek 
17:00 

18:00 

27.09 Wtorek 18:00 

28.09 Środa 18:00 

29.09 Czwartek 18:00 

30.09 Piątek 18:00 

03.10 Poniedziałek 18:00 

04.10 Wtorek 18:00 

05.10 Środa 18:00 

06.10 Czwartek 18:00 

07.10 Piątek 18:00 

09.10 Niedziela 8:00 

10.10 Poniedziałek 18:00 

11.10 Wtorek 18:00 

12.10 Środa 
17:00 

18:00 

13.10 Czwartek 
17:00 

18:00 

14.10 Piątek 18:00 

15.10 Sobota 18:00 

17.10 Poniedziałek 
17:00 

18:00 

18.10 Wtorek 18:00 

19.10 Środa 
17:00 

18:00 

20.10 Czwartek 18:00 

21.10 Piątek 18:00 

22.10 Sobota 18:00 

23.10 Niedziela 8:00 

24.10 Poniedziałek 
17:00 

18:00 

25.10 Wtorek 18:00 

26.10 Środa 
17:00 

18:00 

27.10 Czwartek 18:00 

28.10 Piątek 
17:00 

18:00 

29.10 Sobota 18:00 

31.10 Poniedziałek 18:00 

05.11 Sobota 18:00 

06.11 Niedziela 11:00 

07.11 Poniedziałek 18:00 

08.11 Wtorek 18:00 

09.11 Środa 18:00 

10.11 Czwartek 18:00 

11.11 Piątek 8:00 

14.11 Poniedziałek 
17:00 

18:00 

15.11 Wtorek 18:00 

16.11 Środa 
17:00 

18:00 

18.11 Piątek 
17:00 

18:00 

20.11 Niedziela 8:00 

21.11 Poniedziałek 18:00 

22.11 Wtorek 18:00 

23.11 Środa 
17:00 

18:00 

24.11 Czwartek 18:00 

26.11 Sobota 18:00 

27.11 Niedziela 8:00 

28.11 Poniedziałek 16:00 

29.11 Wtorek 16:00 

30.11 Środa 16:00 

02.12 Piątek 16:00 

04.12 Niedziela 11:00 

05.12 Poniedziałek 16:00 

06.12. Wtorek 16:00 

07.12 Środa 16:00 

14.12 Środa 16:00 

16.12 Piątek 16:00 

18.12 Niedziela 
8:00 

11:00 

19.12 Poniedziałek 16:00 

20.12 Wtorek 16:00 

21.12 Środa 16:00 

25.12 Niedziela 8:00 

26.12 Poniedziałek 8:00 

27.12 Wtorek 8:00 

29.12 Czwartek 8:00 

30.12 Piątek 8:00 

 

Wymienione 
Intencje można 
zarezerwować. 


