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Miłość to zachowanie przykazań 
 Często jesteśmy pytani – my kapłani – jak 
najlepiej kochać Pana Jezusa, jak Mu tę miłość 
okazać, co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha? 
 W miarę upływu lat człowiek, patrząc na 
świat, przeżywając tragiczne i radosne sytuacje, 
stykając się z różnymi ludźmi, znajduje odpo-
wiedź na te pytania. W dzisiejszej Ewangelii, 
odpowiada natomiast sam Chrystus – wystar-
czy tylko zachowywać Boże przykazania. 
 Jeśli i my kochamy Jezusa, On kocha nas i 
przez Niego kocha nas Bóg Ojciec. I wszystko 
jasne! Tak mogłoby być, gdyby człowiek w swo-
jej „pseudomądrości” nie próbował często sta-
wiać się ponad Pana Boga. 
 Uniwersalność Dekalogu nie podlega dys-
kusji. Jego prawda jest doskonała i zawiera w 
sobie całą mądrość najpierw Boską, potem 
ludzką. Ale człowiek chciałby, aby „pasował on 
do czasów, w których żyjemy”. 
 A co z tego wynika? Jeszcze więcej rozdar-
tych serc, oszukanych ludzi, niespokojnych su-
mień, rozpaczy i bólu. 
 Współczesność krzyczy, że chce miłości, 
ale nie tej prawdziwej i Bożej, tylko jakiejś jej 
namiastki, zastępników, które mamią, oszukują, 
a na koniec zostawiają człowieka samego – 
często poranionego, smutnego i zbolałego. 
 Mamy tylko zachowywać Boże przykaza-
nia! To takie trudne? Pewnie tak, ale wiemy też, 
że ci, którym to się udało, tylko na tym wygrali. 

 Więc dlaczego i my nie mamy tego zro-
bić? Tym bardziej, że apeluje do nas sam 
Jezus, który nikogo nie oszukał, nikim nie 
wzgardził i nikogo nie odrzucił. Kochasz Go? 
– zachowuj Jego przykazania! 
 

Wasz Proboszcz 

ks. Zbigniew Malinowski 
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17.05.20 VI Niedziela Wielkanocna. 
 Kolekta Parafialna na Ubezpieczenie II kwartał. 

8:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencj i  rodziny Jezierski  –  o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo  i  potrzebne łaski  z okazj i  8 urodzin Karola.  

9:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Za †† rodziców Jana i Julię Szurgot, za †† Anielę i Łukasza Figurskich. 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji rodzin: Cecylii i Edmunda Sekuła oraz Sylwii i 
Denisa Kaletka o zdrowie i Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji mieszkańców miejscowości Mała Góra z 
okazji święta patronalnego – wspomnienie św. Izydora Oracza. 

18.05.20 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe – modlitwa o dobre urodzaje 

Msza św.: Za † Ojca Franciszka Zajączkowskiego. 

18:00 Msza św.: Za † siostrę Stanisławę Burnug. 

19.05.20 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe – modlitwa o dobre urodzaje 

Msza św.: Za † męża Eugeniusza Szeliga. 

20.05.20 Środa – dzień powszedni.        TRAWA 2  
17:00 Nabożeństwo  Majowe – modlitwa o dobre urodzaje 

Msza św.: Za †† z rodzin: Peno, Gurazdowski, Łucarz, Wojtowicz i Mrówczyński. 

18:00 Msza św.: W intencji Oliwii Szurgot o światło Ducha św., o zdrowie i Boże Blogoslawieństwo. 

21.05.20 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: W intencji Michała Kupczak z okazji 18 urodzin. 

18:00 Msza św.: Za †† Antoninę, Zygmunta, Waldemara, Iwonę, Józefa, Stanisławę, Jana Dębińskich; 
za †† Bożenę i Jana Sapeta; za † Patryka Kondysiak, za † Bartka Toruńskiego, za †† 
Weronikę, Ryszarda, Helenę i Ludwika Załęskich. 

22.05.20 Piątek – dzień powszedni.       
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: W intencji Rozalii Figurskiej z okazji 88 urodzin. 

23.05.20 Sobota – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św. Niedzielna: O Boże Błogosławieństwo w rodzinie Ewy Bednarz z 

okazji 55 urodzin oraz za Stanisława Newiger z okazji 75 urodzin. 

24.05.20 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 Kolekta Parafialna; Puszka – Jałmużna. 

8:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 

9:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Za †† Albina, Katarzynę, Marię, Jana, Szczepana 
Mikołajewicz; za †† Zofię Szulakowską i za  Stanisława Świerk. 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji wnuków Michała i Pawła Polańskich 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 



 
 

Szósta Niedziela Wielkanocy - 17 maja 2020 
 

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło 
przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchi-
wanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bez-
interesownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z inny-
mi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności. 
 

2. Dzisiejsze słowo Boże mówi nam dziś o radości i pokoju, których człowiek doświadcza w spotkaniu z 
Panem Bogiem. Jak naucza Pan Jezus, jesteśmy z Nim związani miłością – Jego nauka jest w naszych ser-
cach, a On nas pociesza. Wyprasza nam u Ojca, Ducha Pocieszyciela – Parakleta. Greckie parakletos oznacza 
kogoś wspierającego i pokrzepiającego. Taką Osobą jest Duch Święty, który nam stale towarzyszy. Święty Filip 
głosi słowo Boże, które jest przyjmowane, a Duch Święty natychmiast zstępuje na słowo modlitwy. Radość i 
pokój są w sercu człowieka, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, zauważa Święty Piotr. Dlatego wsłuchuj-
my się w słowo Boże, otwierając się na łaskę, którą Pan Bóg chce nas rozradować. 
 

3. Gromadzimy się w kolejną niedzielę Wielkanocy, by celebrować Najświętszą Ofiarę Pana Jezusa. 
Święty Jan Paweł II, którego 100. rocznica urodzin przypada jutro, a już dzisiaj ją uroczyście świętujemy, 
napisał, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Te słowa stanowią też tytuł ostatniej encykliki papieża Polaka, 
napisanej w 2003 r. Chrystus powierzył największy skarb swemu Kościołowi. My też chcemy z niego korzy-
stać, dlatego stajemy u stołu słowa i stołu chleba, by jednoczyć się w miłości. Podziękujmy dziś Panu Jezu-
sowi za dar Eucharystii i opatrznościowy dar Świętego Jana Pawła II dla Polski i całego Kościoła. 
 Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i 
heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór 
każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze oso-
biste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W 
tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych. 
 

4. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.  
 Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko 
pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej 
Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.  
 

5. Zakaz procesji wobec perspektywy Dni Krzyżowych i Bożego Ciała.  
 Nadal obowiązuje zakaz wszelkich procesji, bez szczegółowego precyzowania ich celu, okoliczności i 
przebiegu. W najbliższym czasie zakaz ten obejmie m.in. procesje na Dni Krzyżowe i ku czci św. Izy-
dora. Należy ją zastąpić nabożeństwem odprawianym w kościele z gorąco modlitwą o deszcz. W związku z 
zakazem nie ma też możliwości organizowania procesji odpustowych wokół kościoła, orszaków po-
grzebowych (gdy cmentarz jest oddalony od kościoła) ani żadnych innych procesji.  
 

6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci 
Matki Najświętszej o godz. 17:00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. 
W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. 
 

7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez spe-
cjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  
 

8. Dziękuję za sprzątania Kościoła w minionym tygodniu. W tym tygodniu zapraszam: Beata Naczyń-
ska, Mirosław Mrówczyński, Barbara Żołędziowska i Zdzisława Nawarowska 
30.05.2020 Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak 
06.06.2020 Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza, Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 



9. Sprawowanie sakramentu pokuty. Sakrament Pokuty można już sprawować w zamkniętych konfesjo-
nałach, z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos.  
 

10. Dyspensa od udziału w niedzielnej Eucharystii do 24 maja. Komunia wielkanocna.  
Do niedzieli 24 maja w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świą-
tecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej 
włącznie. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, Biskup Opolski nie wyklucza czasowego przedłużenia dyspensy.  
 

11. Przywrócenie zwyczajowej formy pogrzebu.  
 Przypominam, że Dekret Biskupa Opolskiego z 30 kwietnia przywraca możliwość zwyczajowej 
formy pogrzebu (z trzema stacjami i obecnością trumny bądź urny), z zastrzeżeniem, że tam, gdzie 
cmentarz znajduje się w pobliżu kościoła, można przeprowadzić kondukt z zachowaniem zasady 
dystansowania się. Tam natomiast, gdzie cmentarz jest oddalony od kościoła, należy do niego 
podjechać samochodami.  
 

12. Beatyfikacja Prymasa Stefana Wyszyńskiego zawieszona. Zaplanowana na 7 czerwca beatyfikacja 
kard. Stefana Wyszyńskiego została bezterminowo zawieszona. Nowy termin beatyfikacji zostanie 
ustalony przez Stolicę Apostolską i ogłoszony po ustaniu epidemii. 
 

13. Koszenie trawy na Cmentarzu 
 

 

14. Nowy przelicznik w określaniu liczby osób mogących gromadzić się w kościele. 
 Nawiązując do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, od najbliższej niedzieli 17 maja wewnątrz 
kościoła może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 10 metrów kwadratowych.  
 Na zewnątrz kościoła obowiązuje nadal tylko zasada dystansowania się. Komunię św. wiernym 
uczestniczącym w liturgii poza kościołem należy rozdawać w kościele, ale po zakończeniu liturgii.  
 

15. Dopuszczenie do służby liturgicznej bez ograniczeń wiekowych.  
 Biskup Opolski zezwala na dopuszczenie dzieci – bez ograniczeń wiekowych - do służby 
przy ołtarzu. Dotyczy to ministrantów, lektorów i Dzieci Maryi. Nadal zawieszona jest posługa 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (mogą służyć przy ołtarzu, ale nie powinni rozdawać Komunii 
św.). Duszpasterze powinni przy tym zadbać o to, by liczba posługujących przy ołtarzu, których nie 
wlicza się do liczby osób mogących brać udział w obrzędach na podstawie metrażu kościoła, była 
do tej liczby «racjonalnie adekwatna». 
 Posługujący powinni nadal zasłaniać usta i noc, a stojąc przy ołtarzu lub przy poczcie 
sztandarowym zachować zasadę dystansowania się. Nadal nie należy organizować zbiórek 
ministrantów ani żadnej formy spotkań formacyjnych i integracyjnych. 

 

 

 Pan Jezus powiedział nam dzisiaj, że kto ma Jego przykazania i je zachowuje, ten Go 
miłuje. Przestrzegajmy przykazań, które On nam pozostawił, i trwajmy w Jego miłości. W ten 
sposób, jak Święty Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin świętujemy, będziemy praw-
dziwymi świadkami Ewangelii we współczesnym świecie.  
 

 

Data Nowy Cmentarz Cmentarz przy Kościele Stary Cmentarz 

20
.0

5.
20

 Góra 
M. K. Gurazdowski 
R. Książak  
L. Kochman 

Góra 
A. Śnieżek 
M. Mól;  
Z. Nawarowski 

Góra 
P. Mesjasz 
B. Pasek  
S. Mesjasz 

30
.0

5.
20

20
 

Góra 
B. Giercuszkiewicz  
K. Mesjasz 
M. Junik  

Góra 
J. Szczerba 
A. Pasierbek  
Z. Pasierbek  

Rogi:  
J. Zieliński; Z. Nowak 
A. Śnieżek 
Cz. Nieckarz  


