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Drodzy Parafianie! Przewielebny Księże Proboszczu! 
 Na kilka dni przed spotkaniem w Waszej parafii z okazji wizytacji kanonicznej w dekana-
cie niemodlińskim przesyłam Wam słowa pasterskiego pozdrowienia i prośbę o modlitwę, by 
Pan Bóg pozwolił nam dobrze przeżyć ten czas. Na ścieżkach wielkopostnej pokuty i nawró-
cenia mamy razem celebrować Miłość Ukrzyżowaną i jednocześnie doświadczyć wspólnoty 
zgromadzonej wokół Zmartwychwstałego Jezusa na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i 
budzeniu odpowiedzialności za przyszłość Kościoła. 

 Będzie to pierwsza wizytacja biskupia, którą podejmę jako nowy biskup pomocniczy die-
cezji opolskiej. Tym większa moja radość z możliwości wypełnienia tego pasterskiego zada-
nia pośród Was. Słowo „wizytacja” może budzić skojarzenia negatywne i niesłusznie suge-
rować wyłącznie wymiar kontrolny i oceniający tego spotkania. Zrealizowali go już w minio-
nych tygodniach moi kurialni współpracownicy. Wnioskami z tej kontroli podzielę się oczywi-
ście z Waszymi Duszpasterzami i z Parafialną Radą Duszpasterską, ale zleconą mi przez 
Kościół wizytę w Waszej parafii chciałbym potraktować niemal wyłącznie jako czynność 
apostolską, którą opisuje św. Jan Paweł II w jednym z dokumentów Kościoła o wymownym 
tytule: „Pasterze owczarni”. Czytamy w nim, że „w takich chwilach biskup najbardziej zbliża 
się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, 
wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwa-
niami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. (…) Przeprowadzona w ten sposób 
wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, 
który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”. 

 Licząc na takie właśnie przeżycie wizyty w Waszej parafii z serca Wam błogosławię i 
serdecznie zachęcam, by w najbliższych dniach, pośród licznych starań o dobro i zabiegania 
o godne życie, ofiarować Panu Bogu i Kościołowi szczególny dar swojego czasu, modlitwy i 
otwartego na Boże natchnienia serca, byśmy mogli - zachęceni realizowanym w Kościele w 
Polsce programem duszpasterskim – razem, wierni świeccy, kapłani i biskup, wyznać: „Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy” i umocnić się na drodze jego ciągłego budowania. 
 

Szczęść Wam Boże i do zobaczenia   

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

26. 02.23 I Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Parafialna na Podatek za I Kwartał 

8:00 Msza św.: Za † mamę Marię Nieckarz              (Stała: 2/12) 

11:00 Suma: W intencji mam Wandy Dżaluk z okazji 87 urodzin. 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym (1). 

27.02.23 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Msza św.: W 3 rocznicę śmierci Ireny Oleśków, za † syna Tadeusza i za †† mężów Stanisława i Władysława. 

18:00 Msza św.: Za † męża Ryszarda Jagi. 

28.02.23 Wtorek.   Rozpoczęcie Wizytacji Kanonicznej naszej Parafii. 

18:00 Msza św.: W intencji wszystkich Parafian. 

Po Mszy św.: Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej z Ks Biskupem 

01.03.23 Środa.   Wizytacja Kanoniczna Parafii. 
8:00 Msza św.: W intencji Parafian o godne przeżycie czasu Wielkiego Postu i o Ducha Pokuty. 

9:45 Spotkanie Ks. Biskupa w Szkole z Uczniami, Gronem Pedagogicznym i Pracownikami. 

11:00 Nabożeństwo dla chorych z Sakramentem namaszczenia Chorych i Błogosławieństwm Lourdzkim 
Odwiedziny Chorych w domach. 

12:30 Wizytacja Kancelarii Parafialnej, Kaplicy Pogrzebowej i Cmentarzy. 

 Obiad; Odwiedziny Emeryta – Ks. Tadeusza Wolańskiego. 

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego dla wszystkich Parafian. 

15:30 Spotkanie na plebanii z Ministrantami. 

16:00 Spotkanie na plebanii z przygotowującymi się do Bierzmowania. 

17:00 Magnuszowice – nabożeństwo do św. Józefa. 

02.03.23 Pierwszy czwartek miesiąca. 
16:00 Spowiedź Dzieci I Komunijnych 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Nawarowskich, Połowniak i Lominskich. 

03.03.23 Pierwszy piątek miesiąca. 
 Nie ma dziś odwiedzin Chorych 

17:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Adoracja Najśw. Sakramentu. 

Msza św.: Za †† rodziców z obu stron i za †† rodzeństwo. 

04.03.23 Pierwsza sobota miesiąca. 
17:00 Msza św. Niedzielna: Za † Jana Bednarz, za †† Jego rodziców Marię i Karola i za  zmarłe Rodzeństwo. 

05. 03.23 I Niedziela Wielkiego Postu. 
 Kolekta Dziecezjalna na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Opolu    3/17 

 Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami; Zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes;  

8:00 Msza św.: W intencji Jakuba Chomiak z okazji 17 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

11:00 Suma: W intencji Jan Lipka z okazji 7 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

14:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym (2). 



 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - 26 lutego 2023 
 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Po-
pielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa 
Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bar-
dziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawróce-
nia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich 
wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o po-
kój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.  
 Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wo-
kół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy 
obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie, którego tak bardzo 
wszyscy potrzebujemy. 
 

2. Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zatem rozpoczynamy czas 
nawrócenia oraz zmiany życia na lepsze. Zapewne dobrze wiemy, jak wiele rzeczy musimy 
zmienić. Być może jest to lenistwo, nieposłuszeństwo, brak czasu na modlitwę lub rozmowę z 
innymi. Wielki Post to okres dany nam przez Pana Boga, aby przemyśleć i naprawić swo-
je postępowanie. Prośmy w czasie tym czasie o łaskę nawrócenia i prawdziwej pokuty. 
 

3. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobi-
stą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: 
w piątki w naszym kościele o godz. 17:00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o 
godz. 14:00 Gorzkie żale. 
 Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i doro-
słych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
 

4. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chry-
stusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżo-
wej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawie-
nie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. 
 

5. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, 
skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny świato-
wej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. 
 

6. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego kró-
lewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do 
nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest 
dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ 
Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy 
opatrzności Bożej Kościół i cały naród litewski. 



7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i 
święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. 
 W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru 
miłosierdzia Bożego. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Bo-
ga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i 
godnie kończące się życie Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek. 
 

8. W pierwszy piątek w naszym kościele po Drodze Krzyżowej krótka adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Pamiętajmy, że to z Chrystusa ukrytego w Eucharystii czerpiemy moc do 
osobistego nawrócenia, umocnienia wiary i gorliwej pobożności. Okazja do spowiedzi świętej w 
czwartek i piątek od godz. 16:30. Wszystkich parafian serdecznie zachęcam do pojednania się z 
Bogiem i braćmi, do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej  
 

9. Przyszła – druga niedziela Wielkiego Postu w całym Kościele jest obchodzona jako 
Niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Szczególną 
modlitwą obejmiemy wszystkich misjonarzy: duchownych i świeckich, którzy na terenach 
misyjnych budują Kościół Chrystusowy. Ich wysiłki wesprzemy również ofiarami złożonymi 
do puszek na dzieło pomocy „Ad Gentes”. 
 

10. Modlitewna i finansowa pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie. 
 Biskup Opolski, w nawiązaniu do apelu abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP, 
zwraca się z prośbą do wszystkich Parafii o zorganizowanie zbiórki pieniężnej do puszek po 
każdej Mszy św. w niedzielę 26 lutego br.  
 

11. Jemielnickie „wieczory ze św. Józefem”.  
 Duszpasterze Diecezjalnego Sanktuarium św. Józef w Jemielnicy zapraszają na comie-
sięczne czuwania pt. „Wieczory ze św. Józefem”, które odbędą się: 25 lutego (sobota), 25 
marca (sobota), 21 kwietnia (piątek), 19 maja (piątek), 23 czerwca (piątek) o godz. 19.30 w 
kościele Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. W programie: konferencja o św. Józefie, adoracja 
Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą modlitwę, Msza św. w powierzonych intencjach.  
 

12. Nowa edycja warsztatów „Level Up!".  
 Ks. Tomasz Gajda, duszpasterz rodzin rejonu nyskiego, zaprasza na kolejną edycję warsztatów 
"Level Up!", które mają na celu pomóc narzeczonym i młodym małżonkom odkryć wartość mał-
żeństwa. Cykl składa się z 12 cotygodniowych spotkań (w kolejne wtorki) oraz jednego warsztatu 
wyjazdowego. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 1 marca 2023 r. o godz. 20.00 w Specjalistycz-
nej Poradni Rodzinnej DFOŻ w Nysie (48-300 Nysa, ul. Emilii Gierczak 2, budynek Diecezjalnego Domu 
Formacyjnego). Jeden warsztat to około 2-2,5-godzinne spotkanie. Ostatni, dodatkowy, 13. warsz-
tat będzie miał formę wyjazdową. Zajęcia będą odbywały się w grupie maksymalnie 7 par. Udział w 
warsztatach „LevelUp!” jest bezpłatny. Zapisy na drugą edycję odbywają się przez formularz internetowy 
na stronie www.rodzinnanysa.pl i trwają do 27 lutego 2023 r. (liczba miejsc ograniczona).  
 

13. Msza św. o dobrą żonę i dobrego męża.  
 Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit” zaprasza na modlitwę o dobrą żonę i dobrego 
męża, która odbędzie się w piątek 3 marca br. w pomieszczeniach Duszpasterstwa przy ul. 
Drzymały 1a. W programie: godz. 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spo-
wiedzi, godz. 19.00 Msza św., a po niej integracja.  

http://www.rodzinnanysa.pl/


14. Czuwanie szensztackie w Opolu-Winowie.  
 Ruch Szensztacki zaprasza czcicieli Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na coroczne czuwa-
nie wielkopostne, które odbędzie się w piątek 3 marca 2023 r. w kościele parafialnym pw. Du-
cha Świętego w Opolu-Winowie.  
 W programie: godz. 19.00 Droga Krzyżowa wokół kościoła; godz. 20.00 Misterium o Bożym 
Miłosierdziu pt. „Dla ciebie zstąpiłem z nieba" w wykonaniu Teatru Grot (Kingi i Arkadiusza Gło-
gowskich); godz. 21.00 impuls o nadchodzącej koronacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w kaplicy szensztackiej w Kietrzu, przerwa na spotkanie we wspólnocie; godz. 22.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu; godz. 23.00 Msza św. Czuwanie zakończy się około północy.  
 

15. Rekolekcje formacyjne dla rolników.  
 Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla rolników w Domu 
Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą w dniach 7-9 marca 2023 r. (wtorek-czwartek). 
Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8, 47-400 Raci-
bórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: Lukasz.Michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Da-
miana Rangosza w Pietrowicach Wielkich (ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419 80 
48, e-mail: Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl). 
 

16. Poniedziałkowe nauki przedmałżeńskie w Nysie.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w stacjonar-
nych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs stacjonarny, który składa się z 4 wieczornych 
spotkań w kolejne poniedziałki, rozpocznie się 6 marca 2023 o godz. 19.00 w Domu Parafial-
nym przy nyskiej Bazylice. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie: www.rodzinnanysa.pl  
 

17. Nauki przedmałżeńskie w Opolu.  
 Ks. Zbigniew Bienkiewicz, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Opolu, zaprasza narzeczonych 
do udziału w spotkaniach formacyjnych, które są zarazem formą nauk przedmałżeńskich. Najbliższa seria 
takich spotkań odbędzie się w dniach w 10-12 marca 2023 r. w parafii św. Karola Boromeusza w Opolu. 
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie drogą e-mailową: parafia@boromeusz.opole.pl.  
 

18. Nauki przedmałżeńskie w Nysie.  
Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych 
kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 11-12 marca 
2023 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie: www.rodzinnanysa.pl  
 

19. Dzień skupienia dla dziewcząt.  
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na Wielkopostny Dzień Skupienia dla dziewcząt od 
13. roku życia, który odbędzie się 18 marca br. w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 
72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.  
 

20. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.  
Już po raz 3. będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który rozpoczyna się w litur-
giczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a kończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest pokój, dlatego towarzyszyć 
mu będzie hasło: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju”. Czas ten to doskonała oka-
zja, aby duchowo zaangażować się w działania pro-life, a jedną z jej form jest modlitwa.  

mailto:Lukasz.Michalik@diecezja.opole.pl
mailto:Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl
http://www.rodzinnanysa.pl/
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21. Weekend dla zakochanych.  
 Pary rozeznające zawarcie sakramentu małżeństwa lub planujące ślub  
serdecznie zapraszam do udziału w kursie przedmałżeńskim pt. „Weekend dla 
zakochanych” , który jest organizowanym przez ruch Spotkań Małżeńskich.  
 Odbędz ie  s ię  w  pom ieszczen iach  Duszpaste rs twa  Akadem ick iego  
Resurre x i t  w  dn iach  od  31  marc a  do  2  kw ie tn ia  b r .   
 Zap isy  za  pośre dn ic twem  formularza  e lek t ron ic znego .   
 

22. Warsztaty dla teściów i rodziców dorosłych dzieci.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz rodziców 
dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie 
(DDF Nysa). Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas 
odejścia dzieci z domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji dla własnych 
relacji małżeńskich, a także dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz synową lub zięciem.  
 Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w 
życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą odkryć, jak 
dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty odbędą się 22 i 23 kwietnia 
2023 r. (sobota - niedziela). Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.  
 

23. Weekendowe nauki przedmałżeńskie w Nysie.  
 Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w 
weekendowych kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się 
w terminie 20-21 maja 2023 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl  
 

24. Jałmużna Wielkopostna – skarbonki.  
 Caritas Diecezji Opolskiej w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe 
skarbonki jałmużny wielkopostnej. Tegoroczna jałmużna będzie przeznaczona na 
projekty pomocowe dla seniorów.  
 

25. Oferta programowa Radia Doxa 
 Najciekawsze daty z życia Kościoła, ważne fakty, ciekawe postaci, wspomnienia 
zmarłych kapłanów – to wszystko przybliżane jest słuchaczom Diecezjalnego Radia 
Doxa w czasie audycji „Kalendarium Kościoła katolickiego”. Redaktor Marcin Polus 
serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku o godz. 11.45.  
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz do-
datkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).  

 
 

 W nadchodzącym tygodniu pamiętajmy, że nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale także słowem Bożym . 
 Niech Pan Bóg stale nam towarzyszy na drodze nawrócenia.  
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Kolejne rozważanie dla naszych Rodzin: 
 


