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

23.01.2022 III Niedziela zwykła 875/22 
Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście.

 O jakim „dziś” mówi nam Chry-

stus? Wróćmy do początku odczy-

tanej przed chwilą perykopy ewan-

gelicznej.  

 Święty Łukasz wyznaje: posta-

nowiłem więc i ja zbadać dokład-

nie wszystko od pierwszych 

chwil (…) abyś się mógł przeko-

nać o całkowitej pewności nauk.  

Tymi słowami wskazuje, jak 

ogromne znaczenie ma poznawanie 

Jezusa: Jego życia, Jego Osoby.  

Wtedy, gdy odnajdziemy w 

Chrystusie Tego, który kierowany 

Duchem Miłości, Jego mocą wkra-

cza w nasze życie, będziemy mogli 

dostrzec prawdę o Jego zbawczym 

działaniu w nas.  

Poznanie Jezusa stanie się i 

dla nas dobrą nowiną, która 

ubogaci nasze życie, nasze wnę-

trze nieprzebranymi bogactwami. 

 Poznanie Jezusa uwolni nas z 

więzów uniemożliwiających nam 

kroczenie w wolności.  

Poznanie Jezusa otworzy na-

sze oczy, byśmy prawdziwie zo-

baczyli obfitość łask, którymi 

Pan obdarza nas każdego dnia. 

Słowa Jezusa z synagogi w Na-

zarecie spełnią się, gdy w szczero-

ści i z pełnym zaangażowaniem za-

czniemy poznawać Jego życie, Je-

go osobę..  
 
 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 
 

23.01.21  III Niedziela zwykła 
 Kolekta na Rachunki za prąd w miesiącu Styczeń. 
8:00 Msza św.: W intencji dzieci i wnuków w rodzinie Janik (40 rocznica ślubu 

Czesławy i Jana i 64 urodziny Czesławy). 

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

25.01.22 Wtorek, święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

16:00 Msza św.: Intencja wolna  

27.01.22 Czwartek, spomnienie bł. Jerzego Matulewicza, bpa;  

16:00 Msza św.: Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Bąk    

28.01.22 Piątek. Wspomn. św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 

16:00 Msza św.: W intencji Ireny Maziec z okazji 78 urodzin oraz za Szymona Lach z 
okazji 16 urodzin 

29.01.22 Sobota – bł. Archanieli Girlani, dz.; 

16:00 Msza św.: W intencji Romany Micun z okazji 65 urodzin 

30.01.21  IV Niedziela zwykła 
 Kolekta na bieżące wydatki Parafii 
8:00 Msza św.: W intencji rodziny Agnieszki i Bartka Giercuszkiewicz.  

11:00 Suma W intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej 
Rady Ekonomicznej naszej Parafii; Zaprzysiężenie Rady 

31.01.22 Poniedziałek – wspomnienie św. Jana Bosko. 
18:00 Plebania Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

01.02.22 Wtorek – dzien powszedni 

17:00  Rozbieramy szopkę 

 

 „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – tak 
uczy Święty Hieronim, wielki znawca Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte, co-
raz lepiej poznajemy Pana Boga, a to pozwala nam jeszcze świadomiej otwierać 
nasze serca na Jego działanie. 
 



 
 

TTrrzzeecciiaa  nniieeddzziieellaa  wwcciiąągguu  rrookkuu  --  2233  ssttyycczznniiaa  22002222  
 

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża 
Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To 
szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świę-
tego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez 
Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On 
w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Ape-
ruit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacnia-
nia wiary przez lekturę tekstów natchnionych.  

 Obchodząc Niedzielę Słowa Bożego, przypominamy sobie, że Pan Bóg cały 
czas mówi do nas przez Pismo Święte. Chce nam przekazać najważniejsze in-
formacje: jak mamy żyć, żeby osiągnąć świętość. Mówimy, że słowo Pana Boga 
jest żywe, zatem wciąż aktualne, mimo upływu tysięcy lat. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy czytali teksty Pisma Świętego codziennie i zastanawiali się nad tym, 
co Stwórca chce nam powiedzieć. Dzisiaj również zaczyna się Tydzień Po-
wszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Prosimy w modlitwach, aby nie 
było żadnych podziałów i kłótni między wyznawcami Pana Jezusa. 
 

2. Jezus nauczał w synagodze w rodzinnym Nazarecie. A po przeczytaniu 
fragmentu z Księgi proroka Izajasza usiadł. W postawie siedzącej nauczyciele ży-
dowscy nauczali swych uczniów. Jezus więc w autorytecie nauczyciela obwie-
ścił, że jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroka Izajasza. Przyszedł 
obwołać „rok łaski od Pana”. Miał na myśli rok jubileuszowy, który Izraelici ob-
chodzili co 50 lat. Był to czas darowania długów i kar. Najbardziej z dobrodziejstw 
tego roku korzystali zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy są 
w potrzebie, czyli do ubogich, potrzebujących Jego miłosierdzia. 

 Wsłuchani z słowo Boże, które ma moc przemieniać nasze serca, i my także 
zaczerpnijmy ze zdrojów Bożego miłosierdzia.  
 

3. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego 
Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
 

4.  W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest 
Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katoli-
ków i wyznawców Allaha.  



5. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków 
narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, 
którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.  
 

6. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.  
 

7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga 
zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.  
 

8. W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i 
doktor Kościoła, patron dziennikarzy; 
- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współ-
pracownicy Świętego Pawła Apostoła; 
- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor 
Kościoła, filozof i teolog chrześcijański. 
 

9. W najbliższą niedzielę (30 stycznia) o godzinie 11:00 Suma w intencji Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Radzie Ekonomicznej naszej Parafii. 
Wtedy to Rada Parafialna zostanie wprowadzona w swój urząd – zaprzysiężenie. 

 Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek 31 stycznia o godzinie 18:00. Za-
praszam Wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. 
 

10. W kolejnych tygodniach Kościół sprzątają Rodziny ze wsi Tłustoręby. 

29.02.2022 Jarosław Łabuz, Stanisław Łabuz, Jacek Łabuz i Dorota Lipka 
 

01.02.2022 Rozbiórka Szopki – wieś Tłustoręby i przygotowujący się do Bierzmowania 
 

05.02.2022 Celina Gonsior, Justyna Kupczak, Jolanta Nowak i Mieczysław Smal 

12.02.2022 Bożena Sobótka, Grażyna Babicz, Aneta Maj i Katarzyna Gągorowska 

19.02.2022 Beata Naczyńska, Mirosław Mrówczyński, Barbara Żołędziowska i  
    Zdzisława Nawarowska 

26.02.2022 Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka  

    i Beata Połowniak 

05.03.2022 Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza ,Magdalena Skaza,  

    Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 

12.03.2022 Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński,  
    Elżbieta Toruńska i Tomasz Toruński 

 
 



11. Ekumeniczna Modlitwa Młodych.  

 W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan., w 
niedzielę 23 stycznia o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim 
w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych, która dotychczas 
odbywała się w I niedzielę Adwentu.  

 Nabożeństwu przewodniczyć będzie biskup opolski Andrzej Czaja, zaś 
Słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ewangelicko -augsburskiej w 
Opolu, ks. Wojciech Pracki. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu za-
praszamy młodzież wraz z duszpasterzami.  
 

12. Światowy Dzień Trędowatych – 30 stycznia 2021 r.   

 Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – 
obchodzona będzie w Kościele jako 69. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten 
stanowi  okazję do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy za-
pewniają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrodkach prowadzo-
nych dla nich w krajach misyjnych.  
 

13. Oferta programowa Radia Doxa 

 Magazyn reporterów od 7 stycznia w Radiu Doxa o nowej porze: od ponie-
działku do piątku o godz. 19.00 reporterzy rozgłośni informują o najważniejszych 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w regionie i diecezji. To także czas podsumo-
wania dnia w kraju i na świecie.  

 Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM 
oraz dodatkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony. 
 

14. «Życie spełnione». Rozmowy z opolskimi księżmi emerytami.  

 Nakładem Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu ukazała się bli-
sko czterystustronicowa książka pt. «Życie spełnione» prezentująca 14 wywiadów 
z opolskimi księżmi emerytami. Bohaterami tej książki są: śp. bp Jan Bagiński, ks. 
Reinhold Porwol, ks. Hubert Mikołajec, śp. ks. Gerhard Sobotta, ks. Ryszard Krę-
ciproch, ks. Helmut Porada, ks. Werner Szygula, ks. Andrzej Ziółkowski, ks. Anto-
ni Komor, śp. ks. Alfons Schubert, śp. ks. Herbert Simon, ks. Jan Szywalski, śp. 
ks. Helmut Sobeczko i ks. Wolfgang Globisch.   

 Wywiady przeprowadziło dziewięciu młodych kapłanów z diecezji opolskiej i 
gliwickiej. Od 24 stycznia książka będzie dostępna w Księgarni Wydawnictwa. 
 

15. Przypomnę, że rozbiórka Szopki przewidziana jest na wtorek 1 lutego. 
 Już dzisiaj zapraszam szczególnie mieszkanców Tłustorąb i młodzież 
przygotowujacą się do Bierzmowania. 
 



16. W Zakrystii można już nabyć Gromnice; Duża – 15 zł mała 10 zł 
 

17. Termin Bierzmowania – sobota 23 kiwetnia – NIEMODLIN. Sakramantu 
udzuelać będzie ks. Biskup Rudolf Pierskała. 
 

18. «Nowenna niedziel» przed jubileuszem diecezji.  

 W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2022 r. biskup opolski An-
drzej Czaja oficjalnie zapowiedział obchody Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej, 
które rozpoczną się w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma. 

 Wykorzystując duszpastersko niedzielną Mszę św. i nabożeństwo popołudniowe 
(Nieszpory lub Gorzkie Żale) przez dziewięć kolejnych niedziel poprzedzających roz-
poczęcie obchodów, począwszy od 13 lutego, chcemy modlitewnie przygotować się 
do godnego przeżycia tego czasu łaski i odważnego czerpania z jego owoców.  

 Jest to też niezwykła okazja do budzenia nadziei i podejmowania wysiłków, aby 
- z szacunkiem dla przeszłości - myśleć i odważnie kreować przyszłość oraz - za-
wierzając ją Bożej opatrzności - pisać kolejne karty historii naszej diecezjalnej 
wspólnoty wierzących. 
 

19. Oszustwo «na policjanta». Ponowne ostrzeżenie.  

 W związku z przypadkami kolejnych oszustw «na policjanta» prosimy Parafian i 
Księży o zachowanie wszelkiej czujności. Mechanizm jest następujący: dzwoni nie-
znana osoba przedstawiająca się jako policjant z jednostki specjalnej z informacją o 
prowadzeniu policyjnej akcji przeciwko hakerom, którzy włamują się na rachunki 
bankowe różnych osób. Następnie w bardzo sprytny sposób przestępcy wypytują o 
szczegółowe dane oraz proszą o ich weryfikację, dzięki czemu uzyskują dostęp do 
konta bankowego. Czasem dzwoniący wprost proszą o wykonanie przelewów na in-
ne, rzekomo bezpieczne konto, do którego nie włamią się hakerzy.  

 Należy pamiętać, że pracownicy banków ani funkcjonariusze Policji nie 
proszą o podanie przez telefon haseł ani innych szczegółowych danych. Po-
nadto zwracajmy stałą szczególną uwagę na zabezpieczenia naszych domów, 
kościołów i plebanii, aby ochronić je przed złodziejami. 
 

20. Zaproszenie do jubileuszowego kościoła św. Jakuba Starszego w Lubrzy.  

 Ks. Piotr Bałos, proboszcz parafii św. Jakuba Starszego w Lubrzy, zaprasza do piel-
grzymowania indywidualnego i rodzinnego do kościoła stacyjnego w Roku św. Jakuba.  

 W każdy piątek po 25 dniu miesiąca o g. 18.00 będzie sprawowana Msza św. i 
nabożeństwo ku czci św. Jakuba poprzedzone godzinną Adoracją Najświętszego 
Sakramentu.  



 W niedzielę 6 lutego 2022 r. podczas Mszy św.  o godz. 11.00 Biskup Rudolf 
Pierskała uroczyście zainauguruje rok jubileuszowy w kościele stacyjnym w Lu-
brzy oraz dokona poświęcenia figury św. Jakuba Apostoła.  

 Ponadto: w dniach 26 marca – 3 kwietnia 2022 r. odbędą się Misje Para-
fialne, które poprowadzą Ojcowie Franciszkanie: o. Alan Brzeski (prowincjał) i o. 
Dawid Zmuda (gwardian z Prudnika-Lasu);  

 W dniach 23-24 lipca 2022 r. będą miały miejsce Dni Jakubowe połączone 
z uroczystością odpustową – suma 24 lipca 2022 r. o godz. 11.30 pod prze-
wodnictwem ks. prof. Norberta Widoka;  

 18 grudnia 2022 r. na Mszy o g. 11.00 Biskup Opolski Andrzej Czaja ofi-
cjalnie zakończy rok jubileuszowy w parafii.  

 Kościół jest codziennie otwarty, przed każdą Mszą św. wieczorną jest okazja 
do spowiedzi i Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 

21.  Aplikacja mobilna «Dzieło Biblijne».  

 Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samodzielnym rozważa-
niu i medytacji Słowa Bożego, z inicjatywy Zarządu Dzieła Biblijnego, przy współpracy 
Sekcji Nauk Biblijnych KUL, przygotowano aplikację mobilną pod nazwą «Dzieło Biblij-
ne», która jest dostępna nieodpłatnie w sklepach internetowych dla platform mobilnych.  

 Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich 
czytań niedzielnych. Posiada również Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podsta-
wowymi pojęciami biblijnymi wraz z pomocniczymi materiałami multimedialnymi.  
 

22. Liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego w 2022 r.  
 Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgiczny kurs dla fotografów i 
operatorów sprzętu audiowizualnego. Wzorem ubiegłych lat, będzie on miał miej-
sce w następujące soboty Wielkiego Postu: 5, 12, 19 marca 2022 r.  
 Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (Instrukcja Ko-
misji z dnia 5 grudnia 1994 r.) fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego 
oraz pracownicy mediów publicznych, którzy zamierzają wykonywać swoje czyn-
ności podczas celebracji liturgicznych, są zobowiązani do ukończenia specjalnego 
kursu liturgicznego organizowanego przez Diecezjalną Komisję Liturgiczną.  
 Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają pisemne upoważnienie 
Kurii Diecezjalnej w Opolu do fotografowania i filmowania podczas liturgii, które 
maja obowiązek okazać przed rozpoczęciem celebracji.  
 Zgłoszenia w terminie do 18 lutego przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii 
Diecezjalnej w Opolu (tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną na adres: 
wd@diecezja.opole.pl). Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo reko-
mendujące od proboszcza parafii. 



PLAN OBCHODÓW TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

W DIECEZJI OPOLSKIEJ 18-25.01.2022 

 
Niedziela, 23.01.2022 
godz. 10.30  nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12),  

przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja  

 
godz. 15.00 nabożeństwo ekumeniczne, parafia rzymskokatolicka w Pokoju,  

przewodniczenie: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Pokoju), 
kazanie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju). 
Po nabożeństwie – premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie” 

 
godz. 18.00 Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu  

przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja,  
Słowo Boże: ks. Wojciech Pracki (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Opolu) 

 
Poniedziałek, 24.01.2022 
godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Karczowie,  
    ks. Marcin Bonk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie),  
    ks. Sławomir Fonfara (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu). 
 
godz. 17.00 premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”, 
    Kino Bajka w Kluczborku  
 
Wtorek, 25.01.2022 
godz. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego,  

Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Kościoły o synodalności.  
Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.  
Prelegenci: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja,  
ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, pastor mgr-lic. Mariusz Muszczyński  

 
Czwartek, 27.01.2022 
godz. 18.00 premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”,  
    Dom Kultury w Wołczynie 
 
Niedziela, 30.01.2022 
godz. 15.00 nabożeństwo ekumeniczne 

kościół ewangelicki w Gorzowie Śląskim,  
przewodniczenie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej) w 
Kluczborku), kazanie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Gorzowie Śl.) 

 
Piątek, 11.02.2022 
godz. 18.00 Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych,  

kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej,  
przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser,  
Słowo Boże: bp dr Marian Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej) 

 


