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

25.07.2021 XVII Niedziela Zwykła 846/21 
Zdumienie pewnego chłopca 
 Uważny słuchacz niedzielnych czytań 
podczas celebracji eucharystycznej bez 
trudu zauważy charakterystyczną prawi-
dłowość, że pierwsze czytanie, zwykle 
ze Starego Testamentu, i Ewangelia 
zawsze mają wspólny temat.  
 Dziś jest nim niezwykła obfitość po-
żywienia, która zapowiada dokonujący 
się na naszych oczach cud Eucharystii.  
 Chrystus po modlitwie dziękczynie-
nia dokonał cudownego rozmnożenia 
pięciu chlebów jęczmiennych i dwóch 
ryb, które miał ze sobą pewien chłopiec.  
 Z pewnością jego przezorna matka, 
dając mu prowiant na drogę, gdy chciał z 
bliska zobaczyć Mistrza z Nazaretu, nie 
mogła ani przez moment przypuszczać, 
że jej syn przejdzie do historii zbawienia.  
 Nie wiemy też, w jaki sposób An-
drzej, brat Szymona Piotra, dowiedział 
się o jego skromnym prowiancie.  
 Może chłopiec chciał się podzielić 
swoim jedzeniem z którymś ze zgłodnia-
łych uczniów Jezusa lub innych słuchaczy 
tam obecnych? W każdym razie użyczył 
tego, co miał wyłącznie dla siebie.  
 Opisane w dzisiejszej Ewangelii 
cudowne rozmnożenie chleba nie tyl-

ko więc zapowiada Eucharystię, ale 
pokazuje zarazem, jak Chrystus sto-
krotnie pomnaża każde nawet naj-
mniejsze dobro w człowieku, gdy ten 
pozwoli Mu działać.  
 W chwili ofiarowania chleba i wina na 
ołtarzu, składamy Bogu w ofierze na-
szą codzienność, w której — mimo 
słabości i upadków — są także nasze 
małe dobre uczynki.  
 Ufamy, że Chrystus to dobro po-
mnoży i duchowo nasyci nim wiele 
osób. Kiedyś nasze zdumienie z tego 
powodu będzie nie mniejsze niż owe-
go chłopca z dzisiejszej Ewangelii. 

 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

25.07.21 XVII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na potrzeby Parafii 

 Po Mszach św. błogosławieństwo Kierowców, Podróżnych i pojazdów. 

(Swoimi ofiarami  złożonymi do koszyczka wspieramy naszych Misjonarzy) 

8:00 Msza św.: W intencji Celiny Gonsior z okazji 60 urodzin, o zdrowie, Boże 
Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

11:00 Suma W 30 dzień śmierci za † Kazimierza od Krystyny Mesjasz z rodziną. 

Skorogoszcz Uroczystość Odpustowa. 

26.07.21 Poniedziałek – Uroczystość Św. Anny, Matki NMP. 
17:00 Msza św.: Msza św. w intencji Mieszkańców Tłustorąb z okazji ich święta patronalnego. 

27.07.21 Wtorek – wspomnienie św. Joachima, Ojca NMP.  

10:00  Modlitwa różańcowa za † Stefanię Chmielewską 

11:00 Msza św. Pogrzebowa za † Stefanię Chmielewską (87 lat) 

28.07.21 Środa – dzień powszedni.  

29.07.21 Czwartek – wspomnienie św. Marty. 

17:00 Msza św.: W pewnej intencji z okazji 84 urodzin (ZW). 

30.07.21 Piątek – dzień powszedni.   

17:00 Msza św.: W intencji Katarzyny i Mateusza Koziej z okazji rocznicy ślubu. 
18:30 Dąbrowa Za ++ Barbarę i Czesława Gramza; Za ++ Kusiak: Katarzynę, Franciszkę, Józefa, Władysława 

31.07.21 Sobota – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. 

14:00 Msza św. Ślubna: Bartosz Jacek Szydłowski i Agata Aleksandra Naściuk. 

01.08.21 XVIII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta Parafialna na bramę na Plebanii (2) 

8:00 Msza św.: Za wnuki: Łukasza, Lenę i Mikołaj Giercuszkiewicz oraz za wnuka 
Leszka Janik o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla nich. 

11:00 Suma Za rocznego Ignacego o zdrow ie i Boże Błogosławieństwo i w 
4 rocznicę ślubu: Marceliny i Sebastiana Figurskich. 

16:00 Tłustoręby Modlitwa przy Krzyżu w int . Mieszk. T łustorąb z okazji ich święta  



 
 

SSiieeddeemmnnaassttaa  nniieeddzziieellaa  ww  cciiąągguu  rrookkuu  --  2255  lliippccaa  22002211  
 

1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez celebransa, 
byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. Czy o tym pamiętamy?  
 Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy, by przedstawić je Panu? Jezus może spełnić 
nasze prośby, przemienić nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy zło-
żyć w Jego dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy zawie-
rzenia, z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby. Jezus nakarmił tłumy. Dokonał 
cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać takich znaków? 
 

2. Dziś w liturgii słowa usłyszymy o trosce Pana Boga o swój lud, przejawiającej się w za-
pewnieniu pożywienia. 
 Druga Księga Królewska opowiada o cudzie rozmnożenia chleba, jakiego Bóg dokonał za po-
średnictwem proroka Elizeusza. Rozdzielił on pomiędzy stu ludzi dwadzieścia bochenków chleba i 
niewielką ilość zboża. Święty Paweł w Liście do Efezjan zachęca z kolei do troski o jedność. Ewan-
gelia przypomina cud rozmnożenia chleba i ryb, dokonany przez Pana Jezusa. Działo się to przed 
świętem Paschy, nad Jeziorem Galilejskim.  

Niech słowo Boże, dotykając dziś naszych serc, uczy nas modlitwy o jedność i dziękczynie-
nia, bo przez nie wyraża się miłość i udzielanie się Boga światu. 
 

3. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych 
niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy 
jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. 
 

4. Trwa czas urlopów, wakacji dany nam przez Boga, abyśmy zatroszczyli się o ubogacenie 
swojej duchowości. Warto rozejrzeć się wokół, by odkryć miejsca szczególnie upodobane przez 
Boga. Znajdźmy czas na budowanie pięknych relacji z bliskimi. Wakacje to czas żniw, zbiorów róż-
nych plonów. Pamiętajmy o ciężkiej pracy rolników, która często nie jest doceniana, a służy 
nam wszystkim. Szanujmy ich trud. 
5. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna przed i po Mszy świętej w tygodniu. Moż-
na już zamawiać ważne Msze św. jubileuszowe, rocznicowe czy ślubne. 
 

6. W kolejną niedzielę, 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania war-
szawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. 
 

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

9. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny, dziadko-
wie Pana Jezusa; 
– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii; 
– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, założyciel Towarzystwa 
Jezusowego, teolog. 



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

11. Sprzątanie Kościoła – zapraszam z Roszkowic kolejne Rodziny:  
30.07.2021 Danuta Turowska, Emilia Rodehau, Anna Sikorska, Barbara Delinowska 
07.08.2021 Agata Szydłowska, Agnieszka Biela, Zbigniew Wilk, Małgorzata Sądecka 
14.08.2021 Józefa Palica, Urszula Gajewska, Maria Mielnik, Renata Szurgut 
21.08.2021 Krystyna Szmitowicz, Jolanta Juzwa, Elżbieta Wajman, Malwina Pawlus 
28.08.2021 Bogdan Młot, Ewa Młot, Lucyna Salera, Romualda Micun  
 

12. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Madej Marek, syn Władysława Roszkowice 9 
Zapowiedź 3 

Amorgowicz Katarzyna, córka Franciszka Roszkowice 9 
 

Manicki Dawid, syn Grzegorza Niemodlin, ul. Boch. Powst. Śl.13 
Zapowiedź 3 

Manicka (zd. Zając) Aldona  Niemodlin, ul. Boch. Powst. Śl.13 
 

Jeśli Ktoś zna jakieś przeszkody – proszony jest o powiadomienie kancelarii Parafialnej 
 

13. Koszenie trawy w kolejnych tygodniach: 
 

Data Cm. przy Kościele Stary Cmentarz Nowy Cmentarz 

05
.0

8.
20

21
 Rutki 

K. Szurgut; J. Szurgut  

A. Szurgot; Z. Piątek 

S. Bochaczyk; S. Figurski  

E. Mucha; J. Pociurko;  

Rogi:  

J. Zieliński; Z. Nowak 

A. Śnieżek; J. Toruński, 

G. Dera; B. Mielnik 

Rutki 

P. Juszczyszyn; J. Juszczyszyn 

S. Galla; J. Bandrowski  

Z. Bandrowski; T. Bandrowski 

H. Bandrowska 
 

14. Bóg zapłać za kolektę z niedzieli 18. 07.2021 – dziękuję za Wasze ofiary.  
Na kolejnych trzech Mszach św. zebrano na nową bramę na plebanii 1057,50 zł.  
Pozostałą sumę (9500-1057,50 = 8442,50) będziemy zbierać na kolejnych kolektach 
 

Godz. 
Złożone ofiary 

Suma 
100 50 20 10 5 2 1 0,50 0,20 0,10 

18:00 1 0 1 7 12 6 6 0 0 0 268,00 zł 

08:00 0 1 1 14 7 8 2 1 5 0 264,50 zł 

11:00 0 2 8 18 8 16 13 0 0 0 525,00 zł 
 

 W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przy udziale Wojewody Opolskiego organizuje w przyszłą niedzielę tj. 1 sierpnia punkt szczepień 
przeciwko Covid-19 przy kościele (bł. Czesława w Opolu, św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, NSPJ w 
Kluczborku, Bożego Ciała w Oleśnie, św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, Miłosierdzia Bożego w Prud-
niku, Matki Bożej Bolesnej w Nysie, św. Tomasza w Kietrzu, Ducha Świętego NMP Matki Kościoła w Kę-
dzierzynie, św. Mikołaja w Krapkowicach).  
 Punkt szczepień, czynny w godz. 7.30-14.00, będzie oferował jednodawkową szczepionkę John-
son&Johnson. Osoby chcące przyjąć szczepienie powinny mieć przy sobie dowód osobisty. W kontekście 
minionych wydarzeń i niebezpieczeństwa kolejnego wzrostu zachorowań potraktujmy szczepienia 
przeciw Covid-19 jako wyraz troski o życie własne i naszych najbliższych. 


