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25.04.2021 IV Niedziela Wielkanocna 833/21 

Kto nas obroni przed wilkami? 
 Kiedyś w porze letniej spiekoty nad bi-
blijną rzeką Eufrat byłem świadkiem, gdy 
pasterz prowadził owce do wodopoju. Wołał 
je, a one go rozpoznawały po głosie. Szedł 
na ich przedzie i podążały za nim w zaufa-
niu. Nie bały się kilku obcych, którzy pojawi-
li się nieoczekiwanie nad brzegiem rzeki, bo 
pasterz był z nimi. Wcześniej pasterz roz-
mawiał z nami i nas pozdrowił. Potem 
wprowadził całe stado do źródeł wody. Na-
stępnie udał się z owcami w dalszą drogę. 
 Chrystus jest Dobrym Pasterz. On ni-
gdy nie opuszcza swojej owczarni. Oddaje 
swoje życie za owce. Posyła nieustannie świę-
tych pasterzy, którzy jak On poświęcają się dla 
Kościoła, a nawet oddają życie za Jego ow-
czarnię. Naszą troską jest więc modlitwa o 
świętych pasterzy, którzy podejmą swe za-
danie odważnie i odpowiedzialnie. 
 Pytasz, jak mam usłyszeć głos Pasterza? 
Ewangelia jest głosem Dobrego Pasterza.  
 Zatem bierz i czytaj ją uważnie i poboż-
nie! Gdzie mam znaleźć urodzajne pastwiska 
i źródło wody? Sakramenty święte są życio-
dajnym źródłem łaski Bożej – gaszą pragnie-
nie i wzmacniają na dalszą drogę. Pamiętaj, 
abyś świecił Dzień Pański! 
 Krytykowano pewnego księdza, że udał 
się na spotkanie grupy ludzi, którzy jawnie 
zwalczają Kościół Chrystusowy. Wtedy zadał 
pytanie: czy nie posyła nas Jezus między 
wilki? Oni także potrzebują głosu, który 

przypomni im stanowisko Kościoła, a na-
de wszystko da świadectwo męstwa i 
wierności Chrystusowi. 
 Duchu Święty wspieraj i dzisiaj nasze sła-
be siły w podążaniu za Dobrym Pasterzem, 
dodawaj nam odwagi i zapału w budowaniu 
jedności całego Kościoła, by nastała jedna 
owczarnia i jeden Pasterz. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

25.04.21 IV Niedziela Wielkanocna. Dzień modlitwy o urodzaje 
 Niedziela Dobrego Pasterza – światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele 

 Kolekta Woda na cmentarzach – I kwartał. 

8:00 Msza św.: W intencji Jubilatów Marzeny i Zbigniewa Nowak z okazji 30 rocznicy ślubu. 

9:30 Msza św.: W intencji Czesława Łabuz z okazji 73 urodzin  

11:00 Suma W intencji Natalii Pawlus z okazji 10 rodzin oraz za Malwinę z okazji 36 urodzin. 

26.04.21 Poniedziałek– dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: Za † Przyjaciółkę Katarzynę KK. 

27.04.21 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: O zdrowie, Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w rodzinie Drzymała i Namysło. 

28.04.21 Środa – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: W 30 dzień śmierci † Józefy Heinz. 

29.04.21 Czwartek – wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej  
17:00 Msza św.:  Wolna intencja 

30.04.21 Piątek – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: W intencji †† Zenona, Marii i Michała Romańczukiewicz. 

01.05.21 Pierwsza Sobota miesiąca; św. Józefa Rzemieślnika. Święto Pracy. 
17:00 Nabożeństwo majowe 

Msza św. Niedzielna: W intencji Marii i Zenona Mikołajczyk z okazji 45 rocznicy ślubu. 

02.05.21 V Niedziela Wielkanocna. Dzień Flagi. 
 Kolekta WSD Opole. 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: O Błogosławieństwo Bożę i zdrowie dla wnuków: 
Łukasza, Leny, Adama i Mikołaja Giercuszkiewicz od Babci (ŁG). 

9:30 Msza św.: z nabożeństwem majowym: Za † Stanisława Seweryn i za † Charlotte Scharpf (ZB). 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym: O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka 
Żołędziowskiego z okazji 80 urodzin od dzieci, wnuków i prawnuków. 

03.05.21 Poniedziałek – Urocz. NMP Królowej Polski. 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym: W intencji Jakuba Bednarz z okazji 18 urodzin  

9:30 Msza św. z nabożeństwem majowym: Za mieszkańców Wsi Góra z okazji ich święta 
Patronalnego, wspomnienia św. Floriana 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym: W intencji Dawida Śnieżek w 2 rocznicę śmierci. 

04.05.21 Wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika. 
17:00 Msza św.: W intencji Maturzystów o światło Ducha Świętego na czas ich Egzaminów  

(Michał Bandrowski… )  



 
 

Czwarta Niedziela Wielkanocy - 25 kwietnia 2021 
 

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna 
kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.  
 Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który 
zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż 
nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głosze-
nia słowa i sprawowania sakramentów. Przed błogosławieństwem i w 
ciągu całego tygodnia zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej in-
tencji – odmawiając modlitwę do św. Józefa, będziemy chcieli też 
prosić o Dobrych Pasterzy w Kościele. 
 Dzisiaj przypada już 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który 
rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. 
Dlatego naszą modlitwą otaczajmy tych, którzy słysząc wezwanie do 
kapłaństwa i życia zakonnego, zostawili wszystko i odpowiedzieli na 
zaproszenie Pana Jezusa.  
 
2. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje Pana Jezusa jako Dobrego 
Pasterza. Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, 
pilnuje, karmi, poi, a gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską obej-
muje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy.  
 Pan Bóg stara się umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienno-
ści. Dlatego stał się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do 
nas ludzi, przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie. Dlatego 
dzisiaj w sposób szczególny wsłuchajmy się w słowo Boże. 
 
3. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony 
szczególnej czci Matki Bożej.  
 Każdego dnia o godzinie 17:00 zapraszamy na nabożeństwa majowe. 
W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wyna-
gradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.  
 



4. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w 
minionych tygodniach na tacę, na cele wspólnoty parafialnej i 
utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosła-
wieństwem waszą hojność. 
 

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

6. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w czwartek 29 kwietnia – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), 
dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy.  
 

7. Sprzątanie Kościoła w najbliższym czasie: 
30.04.21  (piątek) Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza, 
    Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 
07.05.21  Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński, 
    Elżbieta Toruńska i Tomasz Toruński 
 

8. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.  
 29 kwietnia przypada doroczny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego. Stanowi on kontynuację dziękczynnych pielgrzymek księży -
więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Centralne obchody w tym 
roku odbędą się tradycyjnie w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu . Mszy 
świętej o godz. 12:00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Grzegorz 
Suchodolski, biskup pomocniczy siedlecki. Z uwagi na obostrzenia sani-
tarne zachęcamy do duchowej łączności. 
 

9. Oferta programowa Radia Doxa. 
 Tym razem przypominamy o prezentowanej na antenie radia «Biblii au-
dio». To Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) nagrane przez aktorów, 
wśród nich również wiele znanych głosów. Całość nagrania trwa aż 113 go-
dzin, a w krótkich fragmentach jest prezentowana każdego dnia o 22.30, 
oczywiście na falach Radia Doxa.  
 Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM 
oraz dodatkowo na www.doxa.fm. Od niedawna dostępna jest też aplikacja 
na smartfony (Android i iOS). 
 

http://www.doxa.fm/


10. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy. 
 Przez ostatnie 10 lat (z wyjątkiem roku 2020) 1 maja w Jemielnicy ob-
chodziliśmy Diecezjalne Święto Rodziny.  
 Aktualna sytuacja epidemiologiczna nadal uniemożliwia tradycyjne 
celebrowanie tego Święta, zwykle połączonego z jemielnickim Jar-
markiem Cysterskim. Jednak wyrazem kontynuacji tej modlitewnej trady-
cji będzie Msza Święta sprawowana przez Biskupa Opolskiego 1 maja 
2021 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  w Jemielnicy 
(transmitowana m.in. przez Radio Doxa i w serwisach społecznościowych 
parafii Jemielnica), na którą biskup zaprasza przedstawicieli rodzin 
oraz dwóch diecezjalnych wspólnot: Bractwa Świętego Józefa i Ma-
ryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.  
 Podczas tej Mszy św. Biskup Opolski zawierzy rodziny diecezji św. Jó-
zefowi, przyjmie nowych członków Bractwa Św. Józefa oraz poświęci no-
wy sztandar dla jednego z rejonów tej wspólnoty.    
 
11. Przyjęcie nowych członków do wspólnoty Bractwa Świętego Józefa.  
 Podczas Diecezjalnego Święta Rodziny 1 maja w Jemielnicy do wspól-
noty Bractwa św. Józefa zostaną przyjęci nowi członkowie.  
 Rektor i Kapituła Bractwa zwraca się do Księży Proboszczów z prośbą 
o niezwłoczne przekazanie do wydziału duszpasterskiego deklaracji kan-
dydata (w formie papierowej bądź elektronicznej), jeśli takowe spłynęły do 
kancelarii parafialnej w ostatnich miesiącach.  
 W przypadku posiadania w kancelarii takich złożonych deklaracji pro-
simy także o niezwłoczny kontakt telefoniczny po numer 882066166. Wię-
cej informacji na temat wspólnoty znaleźć można na stronie: 

www.bractwoswjozefa.pl. 
 
12. Zbiórka elektrośmieci w diecezji. 
 W najbliższych tygodniach Stowarzyszenie «Pro Missio» rozpocznie 
kolejną zbiórkę elektrośmieci w parafiach naszej diecezji, z której 
dochód posłuży wsparciu jednego z projektów misjonarzy naszej 
diecezji. Uprzejmie informujemy, że ww. stowarzyszenie uzyskało 
zgodę diecezji na przeprowadzenie tej zbiórk i i prosimy o życzliwe po-
traktowanie pracowników. Szczegóły będą podane niedługo. 
 

http://www.bractwoswjozefa.pl/


13. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat.  
 Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobo-
wiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 
spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwo-
niąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu 
pracownika merytorycznego.  
 W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrze-
by zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 
społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz 
podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują re-
alny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 
 

 
 
 

 Pan Jezus jako Dobry Pasterz otacza nas swoją miłością. 
Doświadczając bliskości  i miłości Bożej, idźmy, aby dzielić się 
tą miłością z naszymi braćmi i siostrami.  
 

 

 

 



14. Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym. Komunikat dla podatników.  
 Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której podatnicy składają swoje 
roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez 
wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-
Urząd Skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl.  
 Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w upo-
wszechnieniu informacji o konieczności zarezerwowania terminu spotkania w urzędzie 
w sytuacjach, gdy podatnik nie może załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez 
telefon. Uznając społeczną korzyść pozytywnej odpowiedzi na tę prośbę, przekazujemy 
Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (więcej szczegółów poniżej, 
na stronie Parafialnej i na plakatach)  
 

 

Opole, dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

 

KOMUNIKAT DO PODATNIKÓW O USŁUDZE „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM” 

 

Akcja rozliczania PIT za 2020 r. 
 Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swo-
je roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez 
wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-
Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.  
 Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji 
 W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i 
chcesz osobiście  udać  się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę 
swojej wizyty przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stro-
nie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w ko-
lejkach i z zachowaniem środków ostrożności.  
 Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez po-
twierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM”  
ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ PODATKI.GOV.PL  

 
Licząc na współpracę i pozostaję z szacunkiem 

 
Bożena Kaleta 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 
w Opolu 

 

 

http://www.podatki.gov.pl/
https://wizyta.podatki.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/


 


