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17.09.2021 XIX Niedziela Zwykła 858/21 

Władza i służba 
 Ewangelia dnia dzisiejszego przy-
wołuje nam uczniów Jezusa: Jana i 
Jakuba, którzy pragnęli być blisko 
Chrystusa w Królestwie Bożym. 
  Prosili, aby jeden otrzymał miejsce 
po prawej, a drugi po lewej stronie te-
go, który już teraz ma władzę, a potem 
będzie ją miał w całej rozciągłości.  
 Jednakże myśl Boża jest inna. Bóg 
kieruje losami świata i człowieka 
ponad czasem i daje inne wartości, 
niż te, do jakich przywykliśmy, i któ-
re sobie wyobrażamy na podstawie 
szczęścia ziemskiego.  
 Prorok Izajasz przepowiadał, że Me-
sjasz będzie cierpiał, ale po udrękach 
swej duszy otrzyma chwałę, tak że bę-
dzie w stanie usprawiedliwić wielu, bo 
weźmie na siebie ich nieprawości.  
 W takim razie zapytajmy, czy ma 
nas interesować władza czy służba? 
  Jezus uczy drogi pokory, która 
prowadzi do wywyższenia. Kto 
chce być wielki, musi stać się naj-
pierw sługą.  
 Trzeba więc w drodze do wywyż-
szenia naśladować Chrystusa: prze-

cież On również przyszedł nie po to, 
żeby Mu służono, ale żeby służyć.  
 W tej służbie oddał życie na okup 
za wielu. Czyż może być większy 
dar od daru życia? Dlatego władza, 
którą Bóg ma w sposób naturalny i 
która jest zwykłym Jego przywilejem, 
staje się udziałem każdego z nas, 
kiedy umiemy służyć.  
 Mówimy, że służyć Bogu, znaczy 
królować — taka jest struktura i taka 
jest koncepcja królestwa, w którym 
Bóg wprowadza w nowe przymierze 
łaski, która zbawia i wywyższa.  
 Skoro więc Chrystus służył, to 
chce, żebyśmy także i my służyli.  

 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

17.10.21  XXIX Niedziela Zwykła. Niedziela Misyjna. 
 Kolekta na cele misyjne Kościoła. 

8:00 Msza św. i modlitwa Różańcowa: W intencji Eugenii Bąk z okazji 94 
urodzin, o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji Piotra Barteckiego z 
okazji 30 urodzin, o zdrowie Boże Błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla całej Rodziny . 

18.10.21 Poniedziałek – wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty  
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za † mamę Józefę Trzmielewską (IT) 

19.10.21 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za †† z rodziny Habiak 

20.10.21 Środa – wspomnienie św. Jana Kantego  
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za † Mariannę i Krzysztofa Gurazdowskich oraz za †† ich dzieci Stanisława i Bożenę. 

21.10.21 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za †† z rodzin Bachryj i Seredyka. 

22.10.21 Piątek – wspomnienie św. Jana Pawła II  
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: W intencji czcicieli św. Jana Pawła II 

23.10.21 Sobota – dzień powszedni.  
17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za †† z rodzin: Mielnik, Mucharski, Dilenberger (Sz). 

24.10.21  XXX Niedziela Zwykła.  
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza św.: i modlitwa Różańcowa: O zdrowie w rodzinach Zieliński, Szeliga i Ptak. 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji rocznej Barbary Lipka, za Rodziców i 
Chrzestnych, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 



 
 
 

Dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku - 17 października 2021 
 

1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce czło-
wieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miło-
ścią, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie 
zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajem-
nicy bierzemy udział. 
 

2. Gromadzimy się na Mszy Świętej, aby słuchać słów Pana Jezusa i przyjąć Go 
w Komunii św. Otwórzmy nasze serca na spotkanie z Panem i na siebie nawzajem, 
abyśmy naszą modlitwę zanosili jako jedna rodzina – wspólnota Kościoła. Niech Duch 
Święty pomoże nam rozumieć Pisma. Patrzmy uważnie na ołtarz i starajmy się dobrze 
przeżyć tę Świętą Ucztę. 
 

3. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza kieruje dzisiaj nasz wzrok na cierpiącego 
Sługę Boga, który sam oddaje się na ofiarę. Sprawować władzę to służyć. Służyć to 
ofiarować się.  
 Ofiara kosztuje, dlatego Pan Bóg towarzyszy także w naszych trudach i cierpieniu 
przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest dla nas wzorem bycia przełożonym, 
odpowiedzialnym za drugiego człowieka, niezależnie, czy jest to miejsce pracy, czy ro-
dzinny dom. Nie bójmy się służyć innym w naszym środowisku parafialnym i 
dzielmy się tym, w co Bóg nas obficie wyposażył.  
 

4. Październik to miesiąc różańca. Razem z Matką Bożą pragniemy rozważać tajem-
nice zbawienia. Zapraszamy codziennie o 17:00. Każdy różaniec połączony jest z krót-
ką adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

5. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Z Kościo-
ła można zabrać ze sobą formularze wypominków. Przypominam o tym, nasi bliscy 
potrzebują naszej modlitwy. W zakrystii można składać wypominki za zmarłych.  
 

6. Można również już zamawiać Msze św. rocznicowe, Jubileuszowe a także za 
naszych zmarłych Parafian. Pod chórem, na stoliku wyłożone są kartki – formula-
rze, ułatwiające nam zamówienie Mszy świętej. 
 

7. Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął 
kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służ-
by zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami. 
 



8. W piątek 22 października wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II oraz 73. 
rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Ksiądz 
prymas nie tylko przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach, lecz także trosz-
czył się o rodaków rozproszonych po całym świecie. Jest założycielem Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
 

9. Przypominam, że Kościół nasz jest otwarty w ciągu dnia - jest tak wiele spraw, 
które trzeba omawiać z Bogiem, tak wielu ludzi prosi nas o modlitwę, w tylu momentach 
życia potrzebujemy konkretnej interwencji Bożej, dlatego adoracja to jest właśnie czas, 
w którym możemy wszystko wypowiedzieć to przed Bogiem w osobistym spotkaniu. 
 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bo-
żych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

11. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista; 
– w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akade-
mii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, pomagał 
potrzebującym; 
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, teolog, filozof, 
przyjaciel artystów, naukowców, pielgrzym. 
 

12. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – przypomnę, że sprzątanie w 
tym tygodniu przypada na rodziny:  

Jolanta Burko, Maria Łozińska, Elżbieta Niebylska, Anna Bieruta 
 

30.10.2021 Jadwiga Błasiak, Urszula Bartecka, Anna Zynder, Maria Lampa  
    Porządki na Cmentarzach: Nowy Cmentarz – Rutki i Tarnica    
    Cmentarz przy Kościele – Rogi i Tłustoręby;   
    Stary cmentarz – Góra i GM Roszkowice 
06.11.2021 Renata Bednarz, Irena Szeliga, Edyta Głąb, Janina Andruchów,  
    Alicja Domalewska 
13.11.2021 Maria Romańczukiewicz i Alina Figurska, Anna Dera,  
    Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska 
20.11.2021 Barbara Śnieżek, Kuźniak Krystyna, Marzena Nowak i  Alina Zielińska 
26.11.2021 Wieszamy wieniec Adwentowy – ROGI (piątek!!) 
 

13. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny.  
 W sobotę 16 października odbędzie się 5. 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.  
 



14. Spotkanie młodzieży Ławka ŚDM.  
 Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbę-
dzie się 20 listopada 2021 w kościele seminaryjnym w Opolu .  
 Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza księży i animatorów młodzieżo-
wych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 21 października o godz. 
17.00 w Centrum DM w Opolu (pl. Mickiewicza 1).  
 Prosimy o dokonanie zgłoszenia swojego udziału w tym spotkaniu poprzez 
wyplenienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej .  
 

15. Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do Prudnika-Lasu.  
 Tegoroczna 7. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia odbędzie się 
w piątek 15 października w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku – Lesie.  
 Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00 pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Czai. Po 
Mszy św. konferencję pt. «Jak po chrześcijańsku przewodzić inny? Myśli wokół bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego» wygłosi o. Waldemar Polczyk OFM.  
 

16. Dzień skupienia dla członków Bractwa św. Józefa.  
 Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na dzień skupienia do Sanktuarium 
św. Józefa w Prudniku-Lesie, który odbędzie się w sobotę 16 października.  
 

 Spotkanie będzie okazją do nawiedzenia kościoła stacyjnego (jubileuszowego) 
w Roku św. Józefa, a także do dziękczynienia za beatyfikację bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.  
 Rozpoczęcie o 10.00, zakończenie ok. 14.30. W programie: Msza św., nabożeń-
stwo różańcowe i Drogi Krzyżowej, konferencja formacyjna, zwiedzanie celi bł. Stefana 
Wyszyńskiego. 
 

17. Dzień Dziecka Utraconego.  
 Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się w niedzielę 17 paź-
dziernika o godz. 17.00 w Bazylice na Górze św. Anny.  
 Po Mszy św., która rozpocznie obchody, uczestnicy procesyjnie udadzą się na po-
bliski cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego. Uprzejmie prosimy 
Księży, aby  poinformowali o tych dorocznych uroczystościach na Górze św. Anny ro-
dziców dotkniętych doświadczeniem utraty dziecka. 
 

18. Pielgrzymka Chórów Kościelnych.  
 Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza na Piel-
grzymkę Chórów Kościelnych do Sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Odbędzie się 
ona w sobotę 23 października br. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 
16.00. W programie: Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa, historia św. Rity, a 
także próba i śpiew. Chętne zespoły prosimy o zgłoszenia do 15 października br. na 
adres mailowy: Piotr.Kierpal@diecezja.opole.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę 
zespołu, imię i nazwisko dyrygenta, oraz ilość uczestników. 

mailto:Piotr.Kierpal@diecezja.opole.pl


19. Zjazd Bractwa św. Józefa w Jemielnicy.  
  W niedzielę 31 października odbędzie się doroczne spotkanie (tzw. zgro-
madzenie ogólne) członków Bractwa św. Józefa z Biskupem Opolskim w kościele 
parafialnym w Jemielnicy.  
 

 Rozpoczęcie o g. 15.00, a w programie: nabożeństwo różańcowe, Słowo Bi-
skupa Opolskiego do członków Bractwa, przyjęcie nowych członków, a także wy-
bory Zarządu Kapituły Bractwa. 
 

20. Zgłoszenia do wspólnoty Bractwa św. Józefa.  
  Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, 
zainteresowana osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie in-
ternetowej www.bractwoswietegojozefa.pl.  
 Po wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) dekla-
rację kandydat przedstawia proboszczowi swojej parafii. Ksiądz Proboszcz przekazuje 
deklarację do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu do 25 października. 
Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31 października 2021 r. w Jemielnicy.  
 

21. Msze św. za młode pokolenie w kościele na Górce.  
 Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego powróciły Msze św. z modlitwą za 
młode pokolenie odprawiane od ponad dziesięciu lat w Opolu w kościele «Na gór-
ce» (par. MB Bolesnej i św. Wojciecha).  
 Msze św. są sprawowane w roku akademickim o godz. 12.00. Przed Mszą św. 
jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Prosimy duszpasterzy z Opola i 
okolic o przekazanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.  
 

22. Spotkanie Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej.  
 

 Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej zaprasza swoich absol-
wentów oraz innych, także młodych rolników, na spotkanie do Opola-Gosławic w 
sobotę 6 listopada.  
 Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00, a następnie spotkanie w salce. 
 

23. Oferta programowa Radia Doxa 
 Na falach Radia Doxa codziennie zapraszamy do wspólnej modlitwy, do ak-
tywnego udziału i włączenia się w odmawianie poszczególnych dziesiątków 
– można to uczynić dzwoniąc pod numer 77 45 66 777.  
 Różaniec w  Radiu Doxa codziennie, tuż po 21 -szej  (po Apelu 
Jasnogórskim). Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na 
częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na www.doxa.fm . Dostępna 
jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).  

http://www.bractwoswietegojozefa.pl/
http://www.doxa.fm/


24. Warsztaty muzyczno-liturgiczne.  
 Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza 
na warsztaty muzyczno-liturgiczne, które odbędą się od 21 do 23 stycznia 
2022 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.  
 Zaproszenie skierowane jest do organistów, chórów, zespołów śpiewaczych, 
instrumentalistów, kapłanów, sióstr zakonnych i indywidualnych osób. Koszt 
uczestnictwa w warsztatach wynosi 150 zł.  
 W programie: wykłady z emisji głosu, rozczytywanie kolęd na chór mie-
szany i orkiestrę. Zwieńczeniem warsztatów będzie niedzielna  Msza święta, 
po której nastąpi koncert kolęd w wykonaniu uczestników warsztatów.  
 Prowadzącymi będą:  Agnieszka Franków-Żelazny (Wrocław), ks. Piotr 
Kierpal (Stare Budkowice), Rafał Maciejewski (Warszawa), ks. Mateusz 
Mandalka (Prudnik), Urszula Rogala (Warszawa).  
 Zapisy potrwają od 1 października do 15 stycznia 2022 roku.  Więcej 
informacji na stronie: www.misericordiasprudnik.pl . 
 

25. Kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 
 W kolejne soboty listopada (6, 13, 20 i 27) w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu 
(ul. Kard. B. Kominka 1a) odbędzie kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej (rozpoczęcie o 9.45, zakończenie ok. 14.30, w programie Msza św. i wykłady).  
 W niedzielę 5 grudnia o godz. 14.00 podczas Mszy św. w katedrze opolskiej 
odprawionej przez Księdza Biskupa nastąpi uroczyste upoważnienie do pełnienia 
tej posługi. Parafie, zgodnie ze zwyczajem, pokrywają opłaty za materiały szkole-
niowe i zwracają kandydatom koszty podróży.  
 Na pierwsze spotkanie kandydaci przywożą pismo polecające proboszcza lub 
przełożonego zakonu. Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski przyjętymi do 
posługi nadzwyczajnych szafarzy mogą być: mężczyźni, siostry zakonne i niewia-
sty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat.  
 Ich ustanowienie musi poprzedzić odpowiedni kurs przygotowawczy. 
Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzo-
rowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.  
 Synod Diecezji Opolskiej zobowiązuje proboszczów, aby w każdej parafii 
zostali ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy będą poma-
gali w rozdawaniu Jej w czasie Mszy św. oraz w każdą niedzielę i święto bę-
dą zanosili Komunię św. chorym (statut 42). 
 

 

 Dziękując za spotkanie z Panem Jezusem w czasie Eucharystii, bądźmy 
wdzięczni za wszystko, co każdego dnia otrzymujemy. Idźmy z radością i 
dzielmy się naszą wiarą z napotkanymi ludźmi.  
 

http://www.misericordiasprudnik.pl/


Porządki i inne funkcje 2021 2022 

Wielkanoc – sprzątanie Kościoła,  
Budowa Ciemnicy i Bożego Grobu 

Rogi Tarnica 

Wielkanoc  
– sprzątanie Wokół Kościoła 
– sprzątanie w Wielką Sobotę  
- Paschał i Figura w procesji 

Tłustoręby Rogi 
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Sprzątanie 
Kościoła Tarnica Rogi 

Wokół Roszkowice Tarnica 

1. Mikołajczyk Rutki Roszkowice 

2. Plebania Góra i Góra M Rutki 

3. Krzyż Tłustoręby Góra i Góra M 

4. Błasiak Rogi Tłustoręby 

Dożynki – Wieniec + sprzątanie Tłustoręby Góra i Góra M 

Odpust: Zewnątrz i wewnątrz; 

   Wieńce i dekoracje 
Góra i Góra M Rutki 
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. Przy Kościele 
Rogi  

i Tłustoręby 

Góra i GM  

Roszkowice 

Nowy 
Rutki  

i Tarnica 

Rogi  

i Tłustoręby 

Stary (górka) 
Góra i GM  

Roszkowice 

Rutki  

i Tarnica 

Wieniec Adwentowy Rogi Tarnica 

Choinki, szopka 

i sprzątanie świąteczne 
Tłustoręby Rutki 

 
 


