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26.12.2021 Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 870/21 
 

Dlaczego mnie szukacie?  
 Maryja i Józef szukają Jezusa, gdyż 
zniknął im z oczu. Myśleli, że jest gdzieś 
obok, ale Go nie było. 
 Jak jest z naszą świadomością 
obecności Jezusa? Jest gdzieś obok? 
Pojawia się i znika? A może jest w nas 
nieustannie obecny? Gdzie jest teraz 
mój Jezus? Gdzie Go szukam? Na ze-
wnątrz czy w swoim sercu? 
 W tym fragmencie św. Łukasz zanotował 
nam pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus.  
 Wcześniej jest opisany jako małe dziec-
ko, które jeszcze nie mówi, potem jest już 
przedstawiony jako dorosły mężczyzna.  
 Tu, w świątyni, wypowiada bardzo ważne 
zdanie: Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?  
 Pierwsze, co mówi Jezus w Ewangelii 
wg. św. Łukasza, to wskazanie na Ojca. 
Ostatnie Jego słowa na krzyżu też będą o 
Ojcu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam du-
cha mojego (Łk 23, 46). 
 Jezus pokazuje nam, Kto jest naj-
ważniejszy, Komu mamy ufać, Kto 
trzyma w dłoniach nasze życie. 
 W drugim czytaniu przeczytaliśmy: Popa-
trzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rze-

czywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego 
nas nie zna, że nie poznał Jego.  
 Naszym zadaniem jest więc poznawanie 
Ojca i rozumienie Go coraz bardziej. To ro-
zumienie Bożych tajemnic nigdy nie doj-
dzie do końca, ale ma w nas wzrastać, 
mamy angażować nasze siły w szukanie 
i poznawanie Boga. Odnajdziemy Go w 
swoim sercu, gdzie przebywa i zadaje 
pytanie: czy Mnie kochasz? 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 

26.12.21 Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

 Kolekta Parafialna – pozostałość kosztów bramy na Plebanii 

8:00 Msza św.: W intencji Ireny Król z okazji 85 urodzin 

11:00 Suma W intencji Ryszarda Świerczyńskiego z okazji 84 urodzin. 

27.12.21 Poniedziałek – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Małej Góry 

28.12.21 Wtorek – Świętych Młodzianków – męczenników. 

8:00 Msza św.: Za Młodzianków, za dzieci i Młodzież. 

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Roszkowic 

29.12.21 Środa – wsp. Św. Tomasza Becketa, bpa i dra Kość.  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Tłustorąb 

17:00 Msza św.: Za † Jana Augustyniak w 30 dzień śmierci.  

30.12.21 Czwartek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Rutek 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Nawarowski, Charchut i Połowniak. 

31.12.21 Piątek – wspomnienie św. Sylwestra  

16:00 Msza św.: W intencji Parafian na zakończenie Roku: Dziękczynno-błagalna 

01.01.22 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok. 

8:00 Msza św.: W intencji wszystkich Parafian o Błogosławieństwo Boże 
w Nowym Roku. 

11:00 Suma W intencji Haliny Kubas z okazji 68 urodzin, o zdrowie i 
Boże Błogosławieństwo. 



02.01.22  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 Kolekta na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Opolu 

8:00 Msza św.: Za † Piotra Żołędziowskiego w 1 rocznicę śmierci i za †† z rodzin: 
Naczyńskich, Żołędziowskich, Włodarczyk i Szpyrka. 

11:00 Suma W intencji Ewy Młot z okazji 48 urodzin 

03.01.22 Poniedziałek – dzień powszedni.  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Rogów 

17:00 Msza św.: W 30 dzień śmierci + Marii Mesjasz 

04.01.22 Wtorek – dzień powszedni.  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Góry 

05.01.22 Środa – dzień powszedni.  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Tarnicy 

06.01.22 Czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

8:00 Msza św.: Za ++ z rodziny Kempys. 

11:00 Suma: Za + Donatę Kownacka w 10 rocznice śmierci. 

07.01.22 Pierwszy piątek miesiąca.  

16:00 Msza św.: O powołania Kapłańskie i Zakonne z naszej Parafii 

08.01.22 Sobota – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: Za + Annę Bachryj 

09.01.21  Niedziela Chrztu Pańskiego. 

 Kolekta Parafialna  

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicza z okazji 32 urodzin. 

11:00 Suma W int. Doroty Lipka z okazji 41 urodzin, o zdrowie i Boże Błog. 

 



 
 

 

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  -  26 XII 2021 
 

1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto 
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  
 Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, 
aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski 
o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.  
 
2. W dziele stworzenia doświadczyliśmy miłości Pana Boga, naszego 
najlepszego Ojca. Czasami rozum o tym zapomina, ale serce ciągle pa-
mięta. Nasze serca nieustannie chcą wracać do Stworzyciela i szukają 
miłości. Każdy z nas chce kochać i być kochanym.  
 To jest naturalne pragnienie wszystkich ludzi. Miłość tutaj na ziemi 
szczególnie wyraża się w małżeństwie, w rodzinie. Chrystus, Bóg i 
człowiek, tak jak każdy urodził się w rodzinie.  
 Dzisiaj, kiedy  obchodzimy święto Świętej Rodziny: Pana Jezusa, 
Maryi i Józefa, dlatego podczas każdej Mszy Świętej modlimy się 
za nasze rodziny, aby były święte.  
 
3. Historia narodzin Samuela stanowi budujący przykład dla współcze-
snej rodziny. Powinna ona tworzyć domowy Kościół, w którym każdy ma do 
spełnienia swoją rolę. Podobnie było w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu, któ-
ra pielgrzymuje do Jerozolimy.  
 Zwyczaj pielgrzymowania wypływał z przepisu zawartego w Księdze 
Powtórzonego Prawa, gdzie zobowiązuje się mężczyznę do nawiedzenia 
świątyni z okazji świąt: Przaśników, Tygodni i Namiotów.  
 Zatem wędrówka Józefa do Miejsca Świętego wynikała z jego gorli-
wości religijnej i podporządkowania życia swojego i swoich bliskich 
Prawu Bożemu. Ten ważny moment w życiu Świętej Rodziny jest też zapo-
wiedzią przyszłej misji Jezusa. Dlatego wsłuchajmy się z wiarą w słowa życia i 
pozwólmy Bogu mówić do naszego serca.  
 



4. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i 
Ewangelisty. Obrzęd błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej o 
godz. 16:00.  
 

5. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych 
Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci 
nienarodzone oraz niemowlęta. 
 

 6. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Msza św. 
dziękczynno-przebłagalna o godz. 16:00. 
 Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski 
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
 

7. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na 
świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022.  
 Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można 
uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według po-
rządku niedzielnego. 
 Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy 
Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). 
Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. 
  

8. Od jutra (poniedziałku) rozpoczniemy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą.   
 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z Radą 
Biskupią, która obradowała we wtorek 7 grudnia, oraz Konferencją Dzieka-
nów, która odbyła się w trybie zdalnym w czwartek 9 grudnia o godz. 15.00, 
Biskup Opolski wydał decyzję dotyczącą zbliżających się odwiedzin 
duszpasterskich (Dekret na stronie Parafialnej) - zgodnie z jego postano-
wieniami - w naszej diecezji nie odbędą się w tym roku odwiedziny dusz-
pasterskie w tradycyjnej formie.  
 Powinny je zastąpić Msze św. w intencji parafian z kazaniem, wspól-
nym kolędowaniem i błogosławieństwem rodzin, które uczestnicy liturgii 
wraz z pamiątkami mają zanieść do swoich domów.  
 Celebrowanie takiej formy we wszystkich parafiach diecezji pozwoli unik-
nąć chaosu i krzywdzących ocen oraz zachować jedność i spójność w dusz-
pasterskim posługiwaniu. 



9. Przypominam: Limity wiernych w kościołach!!!  
    Obowiązują nowe obostrzenia. 
 

 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego 
może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących 
z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni 
zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują 
na zewnętrz kościołów i kaplic;  

 Stosuje się zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m. 

 
10. W tym tygodniu patronują nam:  
- poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł, brat Świętego 
Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi 
Apokalipsy oraz trzech listów;  
- wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie , dzieci zamordowane 
z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela.  
 

11. Dziękuję za sprzątanie, dekorację Kościoła, sprzątanie i 
Budowę Szopki mieszkańcom Tłustorąb;  
 

W kolejnym tygodniu ostatnie już Rodziny ze wsi Rutki: 
 

30.12.2021 Małgorzata Dobosz, Krystyna Szurgut, Julia Szurgut, 
     Małgorzata Cendal 
 

     Tarnica - Rodziny do sprzątania Kościoła 
 

08.01.2022 Kazimiera Arcab, Grażyna Pierzga, Krzysztof Witos,  
     Jerzy Rynkiewicz, Barbara Lach 
 

15.01.2022 Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, 
     Krystyna Gurazdowska i Barbara Wróblewska 
 

22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, 
     Józefa Wąchała i  Helena Szustak 
 

     Kolejna wieś – Tłustoręby 
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List Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 

na Niedzielę Świętej Rodziny - 2021 r. 
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Jak co roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 

przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Są to po-
zdrowienia pełne życzliwej wdzięczności za Waszą materialną i duchową troskę o Opolskie Środowisko 
Teologiczne, która w ten szczególny dzień wzajemnie przybliża nasz Wydział do Waszej parafii. 

W tym roku drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zbiega się w kalendarzu liturgicznym z niedzielą 
Świętej Rodziny. Tym samym liturgia, która wciąż przepełniona jest adoracją Dzieciątka Jezus, każe nam 
szerzej spojrzeć na kontekst Jego narodzenia, na Jego ziemską rodzinę, w której słusznie widzimy wzór 
dla naszych rodzin. Jednak jako ideał Święta Rodzina z Nazaretu niejednokrotnie wydaje się niedości-
gniona i odległa dla rodzin naszych czasów. 

Tymczasem, patrząc na całokształt życia Maryi, Józefa i Jezusa, łatwo dostrzegc, że ich rodzina 
od samego początku napotykała wiele trudności: brak miejsca w gospodzie (por. Łk 2,7), konieczność 
ucieczki z ojczyzny (por. Mt 2,13-15) i w końcu - gdy wszystko wydawało się poukładane - coraz bardziej 
zagadkowe zachowanie Syna, który najpierw gubi się w Jerozolimie (por. Łk 2,41-50), potem rodziną na-
zywa tych, którzy Go słuchają (por. Łk 8,21), a w końcu podejmuje misję, która prowadzi Go na krzyż 
(por. Mt 27,35nn). Nie mieli więc łatwo Rodzice. Nie miała łatwo Święta Rodzina. Te wszystkie trudności, 
jakich doświadczali Maryja z Józefem, są w dużej mierze takie jak te, które dotykają współczesnych ro-
dzin. Zmaganie o godziwe życie, brak godnego miejsca, konieczność emigracji, w końcu problemy wy-
chowawcze, wzajemne niezrozumienie... W czym zatem tkwi fenomen i świętość Świętej Rodziny? 

Wydaje się, że świętość rodziny Maryi i Józefa zasadza się na wierze, wierności, wzajemnej miło-
ści oraz umiejętności bycia z sobą. Gdyby Józef z Maryją nie mieli wiary w to, że Bóg ich podtrzymuje, 
pewnie załamaliby się już u bram Betlejem. Ich całe życie było próbą wiary, którą przeszli zwycięsko, bo 
zaufali i potrafili kochać. 

W całym Kościele przeżywamy obecnie Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. Wiele się mówi o proble-
mach trapiących współczesne rodziny. I chociaż trudności jest wiele, to jednak w dzisiejsze święto spró-
bujmy zostawić je na boku i spojrzeć na rodziny nie przez pryzmat tego, co bolesne, chore i trudne, ale w 
świetle tego, co dobre, piękne i pozytywne. Pokażmy wszystkim, którzy rodzinę atakują i dewaluują - tak 
często i w naszej Ojczyźnie - że życie rodzinne ma sens, że choć nie zawsze jest łatwe, to zawsze ma 
szansę być pięknym. 

Drodzy Rodzice, drogie dzieci, drogie Rodziny: dobrze, że jesteście! Jesteście naszą przyszłością 
- i za to Wam dziękujemy. Trzymajcie się Pana Boga, odkrywajcie wartość wzajemnej modlitwy i pomimo 
pędu codzienności dostrzegajcie się wzajemnie w swych domach, rozmawiajcie ze sobą. A jeśli czasem 
zdarzy się jakiś „życiowy zakręt” - nie traćcie nadziei. Pan stoi obok Was, a Kościół się za Was modli, bo 
wszyscy Was potrzebujemy. Świat potrzebuje Was tak samo, jak potrzebuje Świętej Rodziny, bo tylko w 
ten sposób może doświadczyć ciepła i blasku płynących z Nazaretańskiego domu. Macie do spełnienia 
ważną misj ę wobec świata, ale i wobec siebie nawzajem: zwłaszcza, gdy człowiek się gubi, gdy przycho-
dzi osamotnienie albo kiedy trzeba zmagać się o wartości, gdy świat - kalkuluj ąc chwilowe zyski - bezli-
tośnie tego człowieka niszczy, rodzina ma mu dać schronienie i oparcie. Każda rodzina powinna być 
przestrzenią, w której nie ma miejsca na oszczerstwo czy obłudę, ale w której zwyczajnie można być u 
siebie, maj ąc poczucie bycia kochanym bez względu na wszystko. 

Przeżywany wciąż czas pandemii, w którym wielu z nas zmuszonych jest poddawać się kwaran-
tannie, teoretycznie powinien zbliżać do siebie członków rodzin. Jednak, paradoksalnie, przebywanie w 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
UNIWERSYTETU OPOL-
SKIEGO 

mailto:dziekanatwt@uni.opole.pl
http://www.wt.uni.opole.pl/


domu coraz częściej sprzyja wzajemnemu oddaleniu i wyobcowaniu. Rodzina przegrywa z daj ącą na-
miastkę bliskości rzeczywistością wirtualną, bo zabiegani w codzienności i skoncentrowani na coraz to 
nowych celach życiowych ludzie oduczyli się siebie, przestali w swych domach rozmawiać, przestali się 
rozumieć. Dramatem wielu naszych rodzin i wielu z nas jest to, że mieszkaj ąc pod jednym dachem coraz 
mniej się znamy, a jedynym co nas łączy, jest - jak śpiewał jeden z artystów - tylko ten sam klucz do do-
mu. Nic więcej. Nie rozmowa, nie obiad niedzielny, nie wzajemne zrozumienie, tylko bezduszny klucz. 
Dlatego trzeba odkryć na nowo wartość rodziny, która nie na darmo nazwana została kiedyś podstawową 
komórką społeczeństwa, daj ącą życie, uczącą miłości, relacji i człowieczeństwa. 

Siostry i Bracia! Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od lat prowadzimy badania 
naukowe na rzecz rodziny. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wykształciliśmy wielu specjalistów, któ-
rzy na różnych polach wspieraj ą rodziny w lokalnych społecznościach Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. I 
chociaż w minionym roku akademickim zmuszeni byliśmy zawiesić studia na kierunku „nauki o rodzinie”, 
to jednak nie zamierzamy zaprzestać dalszego kształcenia specjalistów od wsparcia i promocji chrześci-
jańskiej wizji rodziny. Wszak zarówno w programie podstawowych studiów teologicznych, jak i w ofercie 
studiów podyplomowych na naszym Wydziale nie brakuje zagadnień, które maj ą na celu wspieranie ro-
dziny i ukazywanie jej piękna. Całą działalnością pokazujemy światu, że wartości scalaj ące Świętą Ro-
dzinę są nadal aktualne i możliwe do realizacji. 

W to dzisiejsze święto po raz kolejny zapraszam Was do wspierania Wydziału Teologicznego w 
Opolu - nie tylko materialnie, ale i duchowo. Proszę Was: módlcie się za naszych studentów, pracowni-
ków naukowych oraz o nowe pokolenia teologów, abyśmy niestrudzenie mogli wypełniać misj ę, która jest 
w służbie Waszych rodzin i wszystkich mieszkańców naszych diecezji. 

Podstawowym wymiarem spełniania tej misji jest kształcenie przyszłych duszpasterzy i kateche-
tów, którzy będą mogli towarzyszyć każdemu i każdej z Was na drodze wiary. Tak jak od wielu lat czynią 
to nasi absolwenci - Wasi duszpasterze, katecheci i liderzy grup parafialnych, którzy są naszą dumą i naj-
lepszym dowodem na to, że Wydział Teologiczny to dobro nas wszystkich. 

Jednak w naszej misji nie ograniczamy się tylko do tego, co oczywiste - do nauczania świętej teo-
logii. Wciąż jesteśmy otwarci na nowe. Dowodem tego jest fakt, że w bieżącym roku uruchomiony został 
zupełnie nowy kierunek studiów: orientalistyka chrześcijańska. Są to pierwsze i jedyne takie studia nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie, które przygotowują ekspertów zdolnych angażować się w liczne zadania 
związane z otwartością Świata Zachodniego na Wschód. W nowym roku akademickim planujemy również 
otwarcie szeregu studiów podyplomowych, także dla naszych absolwentów. W ich ramach będzie można 
studiować m.in. wychowanie do życia w rodzinie, pogłębić studium teologii, a być może już wkrótce przy-
gotować się do pełnienia kościelnej posługi katechety i akolity. 

Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia! Zachęcam Was do zainteresowania się Wydziałem Teolo-
gicznym Uniwersytetu Opolskiego. Na naszych stronach internetowych jest wiele propozycji, z których 
skorzystać może każdy. Oczywiście zapraszam do studiowania na naszym Wydziale, bo to jest najlepsza 
forma jego wsparcia. Proponowana oferta nie ma barier wiekowych, i chociaż naturalnymi jej adresatami 
są maturzyści, to jednak każdy może tu znaleźć coś dla siebie, odnaleźć kolejną pasję, a przede wszyst-
kim pogłębić i lepiej poznać naszą chrześcijańską wiarę. 

Kończąc ten doroczny list, życzę Wam wszelkich darów od Nowonarodzonego Pana. Niech błogo-
sławi Waszym rodzinom, a każdemu z Was niech doda odwagi do podejmowania takich decyzji, które 
pomogą lepiej Go poznać i żyć na Jego wzór. Zaś na zbliżający się kolejny Rok Pański 2022 życzę sił i 
uwolnienia od pandemicznego lęku, abyśmy nadal mogli z radością budować święty Kościół. 

 

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
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