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

24.09.2021 XXX Niedziela Zwykła 859/21 

Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię” 
 W dzisiejszym pierwszym czytaniu 
Bóg zapowiada przez Proroka wyzwo-
lenie narodu wybranego z niewoli.  
 Naród ten został wezwany do 
wdzięczności i radości z powodu 
obietnicy okazania mu przez Boga tak 
wielkiej łaski. 
 Treść dzisiejszej Ewangelii rów-
nież dotyczy radości. Wsłuchując się 
w nią, domyślamy się, że owocem 
przywrócenia wzroku Bartymeuszowi 
przez Jezusa było to, że z radością i pe-
łen wdzięczności za udzieloną mu łaskę, 
poszedł za Zbawicielem i został Jego 
uczniem. Cud ten mieści się w zapowie-
dzi wyzwolenia, o którym czytamy w 
pierwszym czytaniu.  
 Proroctwo wypowiedziane przez 
Jeremiasza nie odnosiło się tylko do 
sytuacji mu współczesnych, ale miało 
głębszy sens, gdyż było zapowiedzią 
nadejścia czasów mesjańskich, 
szczególnego objawienia się miłości 
miłosiernej Boga do człowieka. 
 Postawa Bartymeusza była szcze-
gólna. Będąc niewidomym, nie widział 
on tego, co Jezus czynił, ale uwierzył 
w Niego. Dostrzegł w Nim Zbawiciela 

i dlatego usłyszał z Jego ust, że wiara 
go uzdrowiła.  
 W świetle treści tej Ewangelii na 
pewno niezwykle wymowne staje się 
stwierdzenie Jana Pawła II, że w Jezu-
sie odsłania się oblicze Ojca, który 
jest Ojcem miłosierdzia, Bogiem 
wszelkiej pociechy oraz że nasze 
przełomowe i trudne czasy szczegól-
nie potrzebują, abyśmy to oblicze Oj-
ca starali się w Jezusie dostrzec.  
 W Chrystusie i przez Chrystusa, w 
Jego czynach i słowach, staje się bo-
wiem szczególnie „widzialnym” Bóg jako 
Ojciec bogaty w miłosierdzie. 

 

 Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski 



 

24.10.21  XXX Niedziela Zwykła. Niedziela Misyjna 
 Kolekta Parafialna 

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

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: 1) W intencji rocznej Barbary Lipka, za Rodziców i 
Chrzestnych, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.  2) W intencji Sławomira Chmielew-
skiego i za Jego Rodziców, o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski 

25.10.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Wolna intencja 

26.10.21 Wtorek – dzień powszedni.  

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za †† Zofię, Rozalię, Michała i Bazylego Magrel (AM). 

27.10.21 Środa – dzień powszedni.  

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Z okazji 30 urodzin Moniki Salachna, prosząc o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

28.10.21 Czwartek – wspomn. Św. Apost. Szymona i Judy Tadeusza 

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: W intencji Julii Bednarz z okazji 15 urodzin. 

29.10.21 Piątek – dzień powszedni.         Koszenie Trawy 

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za †† Marię i Kleofasa Paukszteo. 

30.10.21 Sobota – dzień powszedni.  

17:00 Modlitwa Różańcowa 

Msza św.: Za † Ojca Franciszka Szurgut i za † Matkę Genowefę Szurgut. 

19:30 Korfantów Spotkanie Dekanalne 

31.10.21  XXXI Niedziela Zwykła. Rocznica Poświęcenia Kościoła.  
 Kolekta Parafialna             Zmiana czasu!! 

8:00 Msza św.: i modlitwa Różańcowa: Z okazji urodzin wnuków: Agaty i Mikołaja o Boże Bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny (J B). 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji Jubilatów: Janina i Jan z okazji 55 rocznicy ślubu. 

01.11.21 Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych  
8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Król. 

11:00 Msza Św.: Za †† Parafian, polecanych w wypominkach za Zmarłych 

14:00 Nabożeństwo i procesja na Cmentarze 



 
 

Trzydziesta niedziela w ciągu roku - 24 października 2021 
 

1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie 
jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas ota-
cza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bar-
tymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną prze-
strzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego 
słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. 
Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary. 
 

2. Dzisiaj przypada Niedziela Misyjna, która rozpoczyna w Kościele Tydzień 
Misyjny. Każdy z nas od chrztu świętego jest powołany, aby być „trzynastym” 
Apostołem Pana Jezusa. Mamy głosić Ewangelię wszystkim, których spotykamy.  
 Pan Jezus wybiera misjonarzy, czyli kapłanów, siostry zakonne i ludzi świeckich, 
którzy nie boją się zostawić swojej ojczyzny i bliskich, aby iść i głosić Dobrą Nowinę aż 
na krańce świata, wszędzie tam, gdzie ludzie jeszcze nie słyszeli o Panu Bogu. Módl-
my się dzisiaj za misjonarzy i misjonarki o odwagę i dla nich i potrzebne siły, 
prośmy także o nowe powołania misyjne. 
 

3. Pan Bóg przywraca nam zdrowie, siły i radość. Tę prawdę przypomina nam 
dziś liturgia słowa. Prorok Jeremiasz wzywa do radości z odnalezienia Bożej drogi 
prowadzącej do zbawienia. 
 Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, który jest Arcykapłanem, jedynym 
Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, który może w pełni zadośćuczynić za nasze 
grzechy. Kiedy zgrzeszymy, możemy, jak dzisiejszy bohater Ewangelii, rozpaczli-
wie wołać o pomoc do Pana Jezusa. Mimo naszej biedy, zarówno tej duchowej, jak i 
materialnej, będziemy wysłuchani dzięki naszej wierze. Zatroszczmy się o nią.  
 Słuchajmy więc słowa Bożego z wiarą i pragnieniem uzdrowienia duszy i ciała 
przez łaskę Bożą. 
 

4. Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o godz. 
17:00. Nabożeństwo kończy się błogosławieństwem Sakramentalnym. 
 Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na ró-
żańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić 
ją do wspólnej modlitwy? 
 

5. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych 
zmarłych. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki za Zmarłych. 



6. Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich.  
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych (Msze Święte jak niedzielę) i Dzień Zaduszny. 
O godz. 14:00 nabożeństwo w Kościele i Procesja na cmentarze parafialne.  
2 listopada będziemy wspominali wszystkich wiernych zmarłych.  W Dzień Zaduszny 
o godz. 15:00 nabożeństwo za Zmarłych na Nowym Cmentarzu.  
 

7. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić 
zwykłe warunki otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię 
Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie 
do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 

8. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach 
na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim 
błogosławieństwem waszą hojność. 
 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 

10. W tym tygodniu patronują nam: 
– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji 
głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską. 
 

11. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu do sprzątania 
zapraszam rodziny: Jadwiga Błasiak, Urszula Bartecka, Anna Zynder i 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!!) 
 

12. Oferta programowa Radia Doxa 
 Tym razem przypominam o nowej audycji, przygotowanej specjalnie na jubileusz 50-lecia 
diecezji opolskiej. W programie tym wspomnienia kapłanów święconych w poszczególnych 
rocznikach i przedstawienie najważniejszych wydarzeń 50-lecia, które miały miejsce w na-
szej diecezji. „IUBILAEUM – 50 lat diecezji opolskiej” – nowość w programie Radia Doxa w 
każdy piątek, po 20-stej. W kolejnej audycji (29 października) podejmiemy temat starań i 
samego powstania, w efekcie, Diecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego (lata 1980-
1981). Na audycję zaprasza Marcin Polus.  
 

 

 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” – niech ta zachęta Pana Jezusa pomoże 
nam dawać świadectwo naszej wiary wszędzie, gdzie przebywamy. 
 Niech umocni nas w tym Boże błogosławieństwo.  
 


