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

27.06.2021 XIII i XIV Niedziela Zwykła 843/21 

ZZoossttaaww  wwsszzyyssttkkoo  
 Dzisiejsza Ewangelia i mocne sło-
wa Jezusa to swoisty egzamin dla 
każdego z nas – na ile ważne jest 
to, co mnie otacza, a na ile ważny 
jest dla mnie BÓG?  
 I nie chodzi tu o nagłe porzucenie 
wszystkiego, co posiadamy, co 
zdobyliśmy naszą pracą, wiedzą, 
zdolnościami. Chodzi o to, na ile, to 
wszystko, co mam, przesłania mi Bo-
ga i zawadza mi w drodze do Niego.  
 Bo nie trzeba być absolutnym bie-
dakiem, by być blisko Pana – to, co 
jest wokół mnie i to, co mam, winno 
mnie do Boga przybliżać. I tylko tyle, a 
może aż tyle!!! 
 Pewien zacny proboszcz nieraz – 
słusznie zresztą! – grzmiał z ambony, 
iż ten, kto w niedzielę nie ma czasu na 
Mszę św. i spotkanie z Bogiem jest 
zwyczajnym złodziejem, kradnącym 
Panu czas, który do Niego należy. 
 Myślałem, że może to zbyt mocne, 
ale po chwili doszedłem do wniosku, 
że chyba to nie taka „trudna mowa”. 
Tylko, czy ktoś jej chce słuchać?! 
Czy Pana Boga słychać zza kom-

putera, telewizora, komórki; zza 
wrzaskliwych reklam, zza pełnych 
sklepowych półek? 
 c Ktoś powie – „Boga można znaleźć 
wszędzie”. Ale czy stać mnie, aby na 
serio potraktować Jego wezwanie: 
„zostaw wszystko”?  
 Wtedy bowiem okazałoby się, 
gdzie On jest naprawdę, a gdzie tylko 
mi się wydawało, że Go znalazłem. 
Bo owszem, On jest wszędzie i we 
wszystkich – ale przede wszystkim 
ma być w moim sercu, w moim 
umyśle. I wtedy dopiero mogę iść 
śmiało za Nim, bo iść za Bogiem, to 
iść do przodu, przed siebie, a nie 
rozglądać się na boki i za siebie. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

27.06.21 XIII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na Ubezpieczenie Kościoła i Cmentarzy za II kwartał. 

8:00 Msza św.: Za rodzinę Białowąs - Jezierski 

11:00 Suma Za †† Jana i Marię Skrzynkowskich. 
13:30 Rzymkowice Uroczystość odpustowa 

W tym tygodniu nie będzie Mszy świętej;  
Wszelkie nagłe sprawy proszę dzwonić do: 

 Ks. Proboszcza       695 994 703 
 Proboszcza Parafii Gracze   77 460 98 17  
 Księży Parafii Niemodlin    77 460 62 25;  600 611 439 
 Proboszcz Parafii Skorogoszcz 77 412 10 27 

04.07.21 XIV Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na WSD 

 
Msze św. odprawia Ks. dr. Mariusz Sienkowski – Wikariusz z Niemodlina, który zostaje Proboszczem 
Parafii Makowice. Dziękuję ks. Mariuszowi, życząc mu Darów Ducha św. na nowej Parafii. 

8:00 Msza św.: Za †† Rodziców: Ojca Grzegorza Niebylskiego w 10 rocznicę 
śmierci oraz za † Matkę Zofię Niebylską o pokój wieczny. 

11:00 Suma Za † Bartka Toruńskiego od Babci Józefy. 

05.07.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Intencja rodziny Marii Romańczukiewicz 

08.07.21 Czwartek – wspomnienie św. Jana z Dukli  
17:00 Msza św.: Za † żonę Stanisławę Mazur 1 rocznicę śmierci (AM). 

09.07.21 Piątek – dzień powszedni.  
7:30 Wakacyjne odwiedziny Chorych 

17:00 Msza św.: Za † Kazimierza – od rodziny Danuty i Piotra Mesjasz Mesjasz 

11.07.21 XV Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na Ubezpieczenie Kościoła i Cmentarzy za III kwartał 

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

11:00 Suma O zdrowie i Boże Bł. w rodzinie Gurazdowskich z Gór. 



 
 

Trzynasta niedziela w ciągu roku - 27 czerwca 2021 
 

1. Jednym z owoców Eucharystii jest nasze uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej 
jedności z Bogiem i nie od razu skutki Jego działania są widoczne. Czasami trzeba 
dystansu, czasu, a przede zaufania Bogu, które wzmacnia naszą wiarę w życiu 
codziennym. Po wyjściu ze Mszy Świętej, pobłogosławieni przez Boga, umocnieni Je-
go słowem i ciałem, jesteśmy przeświadczeni, że On jest zawsze z nami, że nam bło-
gosławi i uzdrawia nas mocą swoich sakramentów. 
 

2. Słowo Boże, przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, mówi o ludzkim zmaganiu z 
trudnościami i przeciwnościami. Księga Mądrości przypomina, że człowiek jest stwo-
rzony do nieśmiertelności i wieczności. Ewangelia opisuje wskrzeszenie córki Jaira.  
 Natomiast drugie czytanie, z Listu Świętego Pawła do Koryntian, mówi o potrzebie 
dzielenia się posiadanymi dobrami. Wskazuje na Syna Bożego, który zechciał przyjąć 
człowieczeństwo, aby być bliżej nas i ubogacić nas swym ubóstwem. 
 Abyśmy słuchali Bożego głosu, szli za nim i szczerze, z radością miłowali naszych 
braci, wysłuchajmy słowa Bożego. 
 

3. Gromadząc się na Mszy Świętej, dziękujmy Panu Bogu dzisiaj szczególnie za 
nasze rodziny. Prośmy, aby na wzór Świętej Rodziny stawały się domowymi Kościo-
łami, gdzie wzajemna miłość będzie drogą do świętości dla wszystkich. Dziękujmy za 
tych, którzy już odeszli z tego świata, aby Pan Jezus przyjął ich do swojego kró-
lestwa, gdzie dla wszystkich przygotował miejsce.  
 

4. Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca 
Jezusa. Mamy za co Boga uwielbiać i za co przepraszać.  
 

5. We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia 
w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku, i ks. bp. 
Andrzeju i prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył im w posłudze. 
 

6. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz (†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik; 
– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie Piotr (†ok. 64), pierwszy papież, i 
Paweł (†ok. 67), nazywany Apostołem Narodów; 
– w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł (†67), według tradycji zaniósł wiarę do In-
dii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosła-
wionej niedzieli. 



8. Sprzątanie Kościoła przypada na Rodziny z Małej Góry – zapraszam: Czesława Janik, 
Marek Jezierski, Iwona Trzmielewska, Danuta Łotocka, Irena Kusiak i Renata Zielińska 
 

9. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Szydłowski Bartosz, syn Dariusza Kopice 33B 
Zapowiedź 1 

Naściuk Agata, córka Ireneusza Roszkowice 25 
 

Bartyna Marcin, syn Zbigniewa Góra 16 
Zapowiedź 3 

Kramarczyk Ewelina, córka Marka Niemodlin Boh. Powst. Śl. 13a 
 

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

10. Koszenie trawy na Cmentarzu – wieś Roszkowice 
 

 Cm. przy Kościele Stary Cmentarz Nowy Cmentarz 

30
.0

6.
21

 

K. Amorgowicz  

K. Kubas;  

Z. Krząstek  

M. Jastrzębska 

D. Jastrzębski  

A. A. Polańska;  

T. Cybulska 

J. Rodehau;  

E. Palica  

M. Gajewski  

T. Mielnik 

M. Szurgut 

Z. Oleśków;  

A. Sikorska 

B. Młot 

A. Młot 

A. Salera  

P. Pawlus;  

L. Micun;  

 

 

Miesięczne odwiedziny chorych przesunięte na piątek 9  lipca.  
W razie potrzeby można wzywać Księdza z posługą dzwoniąc na jeden z 
numerów telefonu – do: 

 Ks. Proboszcza        695 994 703 

 Proboszcza Parafii Gracze    77 460 98 17  

 Księży Parafii Niemodlin     77 460 62 25;  600 611 439 

   Proboszcz Parafii Skorogoszcz   77 412 10 27 
 

 

 Umocnieni duchowo spotkaniem z Panem Jezusem rozpocznijmy czas 
wakacyjnego odpoczynku, który pomoże nam nabrać sił fizycznych.  Nie 
zapominajmy o tym, że wakacje nie są czasem wolnym od wypełniania 
Bożych przykazań. 
 



 
 

Czternasta niedziela w ciągu roku - 4 lipca 2021 
 

1. Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, 
lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu 
zabiegania, musieliśmy znaleźć czas. Teraz możemy go zaplanować, by spotkać Jezusa, który jest 
naszym bratem podobnym do nas we wszystkim prócz grzechu. Zadbajmy, zwłaszcza w tym 
czasie, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem godnym Jego miłości. 
 

2. Pan Bóg często posyła do nas proroków – ludzi, przez których chce do nas mówić. 
Przypomina nam dziś o tym słowo Boże. 
 Kim jest prorok? To ktoś, kto przemawia w Bożym imieniu. W pierwszym czytaniu, z 
Księgi Ezechiela, usłyszymy o powołaniu proroka, który nie jest dobrze przyjmowany przez 
tych, do których Pan Bóg go posłał.  
 Autor drugiego czytania chce nam ukazać, że ludzka słabość nie przekreśla Bożych planów, 
może ona nas uzdolnić nawet do dawania autentycznego świadectwa o Chrystusie.  
 W Ewangelii usłyszymy o tym, że mieszkańcy Nazaretu słyszeli słowa Pana Jezusa, ale 
nie chcieli wziąć ich sobie do serca. Niech słowo Boże, które usłyszymy, pomoże nam 
otworzyć się na Boży dar proroctwa. 
 

3. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna każdego dnia w miarę potrzeby 
przed i po Mszy świętej. Przez cały sierpień można zapisywać już ważne intencje 
Mszalne na przyszły rok – oczywiście najpierw ważne rocznice i jubileusze 
 

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

5. W tym tygodniu patronują nam: 
– we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka dzieł 
misyjnych w Polsce, założycielka pisma „Echo z Afryki”, animującego ruchy misyjne; 
– w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i teolog. 
 

6. Zmiany personalne w naszym Dekanacie (od 25 sierpnia) 

►Ks. Mariusz Sienkowski – Wikariusz z Niemodlina zostaje Proboszczem w Parafii Makowice. 
Zastąpi Go O. Gilbert Jan Ciomperlik OFM. 

►Ks. Damian Kokurowski – Wikariusz z Tułowic będzie pracował jako wikariusz w parafii św. Ja-
na Chrzciciela w Raciborzu. Zastąpi Go Ks. Dominik Paterak. 

 Księżom którzy odchodzą z naszego Dekanatu dziękujemy, życząc dalszej Boże opieki. 
Przychodzących – witamy i życzymy wielu łask Bożych. 

7. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Szydłowski Bartosz, syn Dariusza Kopice 33B 
Zapowiedź 1 

Naściuk Agata, córka Ireneusza Roszkowice 25 
 

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



 

8. W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska 
na Jasną Górę.  
 Tegoroczne hasło „Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność” tematycznie 
nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaan-
gażowaniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu cho-
rych. Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  
 Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka bę-
dzie miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na 
dwa pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakre-
sie. Szczegóły w kancelarii parafialnej i na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl.  
 

9. Koszenie trawy w kolejnych tygodniach: 
 

Data Cm. przy Kościele Stary Cmentarz Nowy Cmentarz 

17
.0

7.
20

21
 

Roszkowice 
A. Wilk; Z. Wilk 
R. Sądecki;  
W. Szmitowicz;  
C. Wajman;  
A. Biela;  
S. Delinowski  
W. Juzwa 

Rutki 
K. Szarek;  
C. Konwisarz 
K. Pochwat 
A. Podolski 
M. Dutkiewicz 
M. Dobosz;  
C. Cendal  

Roszkowice 
K. Maciąg 
J. Białowąs;  
D. Jezierski;  
P. Fiszer J. Lepianka;  
I. Naściuk  

W. Turowski  

W. Turowski; 

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 
 

 

 

 

10. Czas wakacyjny niestety wykorzystywany jest przez nieuczciwych ludzi.  

 Komendant Policji w Opolu ostrzega przed nasilającymi się kradzieżami i oszu-
stwami w czasie wakacji. Dobrze byłoby zainteresować się ludźmi obcymi, którzy pojawiają 
się wokół naszych posesji, nie udzielać żadnych informacji o sąsiadach, o ich wyjazdach czy 
nieobecności. Dane te mogą zostać przez nich wykorzystane aby nas okraść czy oszukać.  

 Z tego też powodu wiele Parafii dostało konkretne wskazania i sugestie doty-
czące bezpieczeństwa Kościołów, Plebanii i Parafii. W naszym przypadku musimy 
w najbliższym czasie zamontować bramę wjazdową na plebanię, która powinna 
być w ciągu dnia zamykana. Jest to też wymóg ze strony ubezpieczalni – ubezpie-
czane obiekty muszą być zamknięte. Wykonanie bramy zaproponowałem już naszym 
Parafianom – stąd też w czasie wakacyjnym konieczna będzie kolekta na ten cel. 

http://www.pielgrzymka-opolska.pl/


List Pasterski Biskupa Opolskiego na początek wakacji 
Zbliżmy się wszyscy do Jezusa 

 

Drodzy Diecezjanie, 
liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam podstawowe elementy prawdy 

objawionej przez Boga o ludzkim życiu i śmierci. Ewangelia odsłania, jak w Jezusie da-
ny jest nam wręcz cudowny Ratownik: Boski Lekarz i Uzdrowiciel, zdolny nawet do 
wskrzeszenia zmarłego. Nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie. Mamy Jezusa - Zba-
wiciela, danego nam od Boga! 

Istnieje jednak pewna konieczność, której nie możemy zaniedbać. Mam na myśli 
konieczność ciągłego zbliżania się do Jezusa: przychodzenia do Niego, by się z Nim 
spotykać i przeżywać Jego obecność, bliskość, by czerpać z Jego miłości 

W obecnej sytuacji kryzysu wiary i Kościoła, niezależnie od dalszego rozwoju pande-
mii, świadomość tego stanu rzeczy jest nam bardzo potrzebna i trzeba ją w sobie obudzić.  

Pomoże nam m.in. zrozumieć, dlaczego Kościół woła przez wieki i dziś na nowo 
apeluje, by w niedzielę i święta nakazane we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. To 
jedno z przykazań kościelnych, które Kościół po to ustanowił, aby pomóc ludziom zbli-
żyć się do Boga i dostąpić łaski życia wiecznego.  

Przychodzimy do kościoła nie dla spełnienia obowiązku, dobrego samopoczucia, oka 
sąsiadów, czy zadowolenia duszpasterza, lecz ze względu na Jezusa, aby się z Nim spo-
tkać, z Nim pobyć na modlitwie, na adoracji, uradować się Jego bliskością, oddać mu swe 
serce, powierzyć swoje życie i zaczerpnąć z Jego miłości, ze stołu Bożego słowa i stołu 
ofiarnego, z Eucharystii i innych sakramentów, i wziąć Go w swoje życie, zanieść innym, 
zwłaszcza tym w różnorakiej biedzie i potrzebie. 

Drodzy Diecezjanie, kieruję do Was ten mój list pasterski, choć to już początek wa-
kacji i urlopów. W dobie pandemii wiele bowiem mówimy o zdrowiu jako takim i wiele 
uwagi poświęcamy trosce o nie, za co wielkie słowa wdzięczności należą się zwłaszcza 
naszej służbie zdrowia, służbom sanepidu i wszystkim, którzy ich wspierali i wspierają.  

Słyszymy też słusznie coraz częściej o potrzebie ratowania utraconego zdrowia 
psychicznego. Natomiast rzadko mówimy o zdrowiu duchowym, o spadku jakości i po-
wikłaniach tego zdrowia, o potrzebie zatroskania się o jego rozwój. 

Dla wyznawców Chrystusa u źródła zdrowia i rozwoju duchowego jest żywa więź z 
Nim, która domaga się uznania w Jezusie swego Pana, wiary w Niego i regularnego 
spotykania się z Nim. Dlatego tak ważny jest powrót do świątyni i częste przebywanie w 
niej, ale również modlitwa w domu, zarówno indywidualna jak wspólna, ponieważ ko-
nieczne jest nasze zbliżenie się do Jezusa, nieustanne komunikowanie się z Nim.  

W tym procesie trzeba też wyraźnie wspomóc nasze dzieci i młodzież. Mam na my-
śli dawanie dojrzałego świadectwa, przychodzenie z nimi do Pana obecnego w świąty-
ni, na liturgię, na adorację, wspólną modlitwę z nimi w domu, a także otwieranie ich na 
Stwórcę przez wspólne kontemplowanie piękna przyrody, czemu co roku bardzo sprzy-
jają miesiące wakacyjne. 



Kochane Dzieci i Droga Młodzieży, oby w tym roku, po trudnym czasie izolacji, te wa-
kacyjne dni przyniosły Wam wiele wspaniałych przeżyć w gronie rówieśników i razem z 
najbliższymi, z rodzicami i rodzeństwem, z dziadkami. Życzę Wam nade wszystko tego, by 
był to czas zbliżenia się do Jezusa i doświadczenia Jego bliskości, w bezpośrednich spo-
tkaniach z Nim w kościele i na modlitwie, ale też w przyrodzie i w relacjach z ludźmi.  

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, proszę byście się jak najwięcej modlili i rozwi-
jali modlitwę o wiarę w sercach młodego pokolenia, o łaskę dobrego rozeznania drogi 
życia dla nich, bez lekceważenia woli Bożej, o łaskę nowych powołań kapłańskich, za-
konnych, misyjnych, a także do sakramentalnego małżeństwa. Zachęcam też Was do 
podjęcia trudu pielgrzymowania wprost lub duchowo na Jasną Górę. W związku z Ro-
kiem św. Jakuba zapraszam również na szlaki Jakubowe, zwłaszcza ich konkretne od-
cinki w naszej diecezji. Informacje na ten temat znajdziemy m.in. na stronie interneto-
wej diecezji opolskiej. 

Kochani Rodzice, zwracam się też do was z gorącą prośbą: Módlcie się każdego 
dnia za Wasze pociechy, nawet jeśli już mają swoje dzieci, pamiętając, że u Pana moż-
na uprosić nawet to, co po ludzku niemożliwe.  

Proszę też was bardzo, byście po tych trudnych miesiącach izolacji, pomagali dzie-
ciom wychodzić do rówieśników, byście pomagali im organizować różne formy waka-
cyjnego bycia razem z myślą o rozwoju w nich zdolności budowania dobrych relacji i 
znajdywania się we wspólnocie, także we wspólnocie wiary, którą jest Kościół.  

Temu dziełu może się też choć trochę przysłużyć nowa inicjatywa diecezjalna po-
wstała w związku z Rokiem Rodziny, który ogłosił papież Franciszek i który będzie 
jeszcze trwał do niemal końca czerwca przyszłego roku. Już dziś serdecznie zapra-
szam na Diecezjalne Spotkanie Rodzin, do Kamienia Śląskiego, 8 sierpnia br., to zna-
czy w dniu Metropolitalnego Odpustu ku czci św. Jacka.  

Dokładniejsze informacje będą jeszcze podane w późniejszym komunikacie. Nato-
miast już w najbliższą niedzielę 4 lipca br. zapraszam na Górę św. Anny, na doroczną 
pielgrzymkę Dzieci z Rodzicami. 

Dziękuję Wam i wszystkim katechetom, za wszelki wysiłek związany z trudem katechi-
zacji w pandemicznych warunkach. Dziękuję też nauczycielom i wychowawcom za realizo-
wanie w tych trudnych uwarunkowaniach dzieła edukacji i wychowania młodego pokolenia. 

Całą służbę zdrowia i podmioty ją wspierające, wszystkich rolników, ich rodziny, a 
także dzieci i młodzież Kościoła Opolskiego otaczam szczególną modlitwą. Wszystkim 
życzę dobrego zdrowia i odpoczynku, ale też duchowego wzrostu i rozwoju, i wszystkim 
udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

 
 

Opole, 24 czerwca 2021 r. 

 

Wasz Biskup 


