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Nie przegapić 
 Rozpoczynający się nowy rok litur-
giczny powinien obudzić nas z ducho-
wego letargu, byśmy byli należycie 
przygotowani na przyjście Pana. Nikt nie 
zna dnia ani godziny, zatem trzeba nam 
czuwać, nade wszystko nad sobą. 
 Rozpoczynający się dziś kolejny w na-
szym życiu adwent ma nas duchowo 
przebudzić, abyśmy zrozumieli, że 
człowiek wierzący jest przygotowany 
na spotkanie z Panem. Nikt z nas nie 
jest w stanie przewidzieć, co przyniesie 
jutro, jak będzie wyglądał kolejny dzień, 
czy szczęśliwie uda nam się go doczekać.  
 Słowa te nie są jednak przejawem 
fatalizmu czy defetyzmu, lecz uzmysła-
wiają nam, że całe nasze życie, wszyst-
ko, co nas otacza, rzeczywistość, w któ-
rej żyjemy, są częścią Bożego planu. 
 Postawa czuwania jest wpisana w 
bycie chrześcijaninem. Czuwanie to po-
lega przede wszystkim na trosce o ży-
cie w łasce uświęcającej.  
 Ta troska jest obecna w życiu człowie-
ka wierzącego nie tylko z racji nadzwy-
czajnych okoliczności bądź wielkich świąt, 
lecz na co dzień. Czuwać to znaczy pie-

lęgnować swoją więź z Jezusem, swo-
im Zbawicielem. 
 Czuwać to znaczy odwracać się od 
złego i brzydzić się grzechem. Czuwać 
to znaczy walczyć z pokusą, której ce-
lem jest kierowanie nas ku temu, co 
złe. I wreszcie czuwać to znaczy dbać 
o dobro, jakie we mnie jest i jakie pra-
gnę w swoim życiu pomnażać. 
 Wkraczając w nowy rok liturgiczny, 
rozpoczynając czas przygotowania, ja-
kim jest adwent, róbmy wszystko, by nie 
przegapić tego czasu łaski.  
 Żyjmy w bliskości Boga samego. 
Niech Jego łaska, przyjęta przez nas 
szczerym i czystym sercem, rozświe-
tla drogi naszego życia, prowadząc do 
spotkania z Nim w wieczności. 

 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

27.11.22 Pierwsza Niedziela Adwentu. 
 Kolekta Parafialna - na bieżące wydatki Parafii (prace alpinistów)  

Po Mszach św.: Błogosławieństwo lampionów, wieńców adwentowych, stroików, świec i opłatków. 

08:00 Msza św.: W intencji Marii Domalewskiej. 

11:00 Suma: W intencji Dominiki Łabuz z okazji 18 urodzin. 

28. 11.22 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Roraty: Za † Józefa Wędrychowskiego od Czesława Łabuz z dziećmi. 

29.11.22 Wtorek – dzień powszedni. 
17:00 Roraty: Za † Józefa Wędrychowskiego od Teresy i Piotra Łabuz. 

30.11.22 Środa – dzień powszedni. 

17:00 Roraty: Za † Danutę Mesjasz od Róży Różańcowej z Gór (2). 

01.12.22 Pierwszy czwartek miesiąca. 
16:00 Zbiórka Ministrantów. 

17:00 Roraty: Za †† z rodziny Białowąs i Marut. 

Po Mszy św.: Spotkanie Rodziców Dzieci I Komunijnych. 

02.12.22 Pierwszy piątek miesiąca. 
7:30 Wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 (w tym czasie okazja do Spowiedzi). 

8:00 Msza św.: O nowe powolania Kapłańskie i Zakonne. 

8:30 Miesięczne odwiedziny Chorych.  
16:00  Wigi l ia  –  Służba Zdrowia .  

03.12.22 Pierwsza Sobota miesiąca. 
16:00 Msza Św.: Za † Władysława Pociurko. 

17:00 Msza św. Niedzielna: Za † Barbarę Łabuz. 

04.12.22 Druga Niedziela Adwentu. 
 Kolekta Diecezjalna WMSD Opole; Puszka – zbiórka na Kościoły Wschodu 

08:00 Msza św.: W int. Natalii Galla z okazji 12 urodzin o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i 
potrzebne łaski w Rodzinie, za Rodziców, Brata i za Dziadków. 

11:00 Suma: Za † Zygfryda Richter o łaskę życia wiecznego. 



 

Pierwsza Niedziela Adwentu - 27 listopada 2022 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.  
 Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trud-
nym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywi-
stość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy na-
brali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiąz-
kowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary po-
winniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla 
tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem 
do domu Ojca.  
 W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbaw-
czych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy 
prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej 
nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozu-
mieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół…  
 
2. Weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwa-
niem na przyjście Pana.  
 Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chry-
stusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośred-
niemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas 
dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i 
bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest naj-
piękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupi-
ciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz od-
danie Bogu i ludziom. 
  

 

W zakrystii do nabycia Świece Wigilijne, Opłatki i kalendarze; 
  Świeca mała  7 zł     Świeca duża  15 zł 
  Opłatki    8 zł     Kalendarz   8 zł 
 

 
 



3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować 
jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. 
 Do licznego udziału w  roratach, celebrowanych w naszym kościele 
zapraszam w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki o godz. 17:00, zapraszam 
dzieci, młodzież i dorosłych.  
 

 

W naszej Parafii Roraty w tym roku tylko w Poniedziałek, Wtorek, Środę i 
Czwartek o godzinie 1700 

(pora i ilość dni zmienione na prośbę rodziców).  
 

 
 W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w na-
szych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podej-
mowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od 
hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich 
rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec 
Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele. 
 
4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła.  
 Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem 
Świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Gre-
cji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak 
zwane krzyże Świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejko-
wych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy 
przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona również w sprawach ma-
trymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa. 
 
5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej.  
 W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o 
liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi na-
kaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”.   
 
6. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie 
Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez 
jej wstawiennictwo będziemy polecać Opatrzności Bożej wszystkich naszych pa-
rafian zmagających się z problemem bezrobocia i poszukujących pracy. Jedno-
cześnie w tę przyszłą niedzielę już po raz dwudziesty trzeci będziemy ob-
chodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do 
puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian! 



7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca.   
 W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa.  W piątek, przed Mszą św.  adoracjia Najświętszego Sa-
kramentu - w intencji licznych nowych powołań do kapłaństwa i  życia 
zakonnego. W tej też intencji Msza św.  Okazja do spowiedzi świętej 
pierwszopiątkowej w czasie Adoracji . Na progu Adwentu serdecz-
nie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty.  
 
8. W tym tygodniu patronują nam: 
► Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra Apostoła. 
Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, 
stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto). 
► Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, 
uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnie-
nie obowiązkowe). 
 
9. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
 W 2. Niedzielę Adwentu – 4 grudnia br. - będziemy obchodzili Dzień modlitwy i 
pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i 
materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, 
Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.  
 Niech wyrazem naszej solidarności będzie modlitwa w intencji Kościoła na 
Wschodzie w czasie Mszy św., a także przeprowadzenie przed świątyniami 
zbiórki na ten cel. 
 
10. Sprzątanie Kościoła - Zapraszam Rodziny z Tłustorąb:  
   Jarosław Łabuz, Stanisław Łabuz, Jacek Łabuz i Dorota Lipka. 
10.12.22. Celina Gonsior, Justyna Kupczak, Jackiewicz Tomasz i Katarzyna Gągorowska. 
17.12.22. Barbara Żołędziowska, Zdzisława Nawarowska, Jolanta Nowak i Mieczysław Smal. 

Choinki, budowa szopki i porządki świąteczne – RUTKI. 
30.12.22.  Bożena Sobótka, Grażyna Babicz, Aneta Maj i Beata Naczyńska. 
05.01.23. Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak. 
14.01.23. Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza i Katarzyna Siołkowska. 
21.01.23. Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński, Elżbieta 
   Toruńska i Tomasz Toruński. 
 

 Dziękuję mieszkańcom Tarnicy za przygotowanie Wieńca Adwentowego – 
w tym roku nieco innego oraz dekoracji adwentowo – roratniej. 



11. Odwiedziny kolędowe 2022/2023 w tradycyjnej formie.  
 Jeśli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie ulegnie zmianie, od-
wiedziny duszpasterskie (po dwuletniej przerwie) odbędą się w tradycyj-
nej formie. Spotkanie duszpasterza z wiernymi w domu daje niezwykłą okazję 
rozmowy z parafianami, zwłaszcza z tymi, których wiara w ostatnim czasie 
osłabła i zaprzestali jej praktykowania. Będzie to też okazja, aby zamówić 
Mszę świętą zarówno za Zmarłych jak i żyjących członków Rodziny. Pa-
miętajmy szczególnie o Jubileuszach. 
 Chciałbym, abyśmy wspólnie wykorzystali tę okazję do spotkań zarówno 
ze Starszymi jak i z młodym pokoleniem, poszukująć współnie możliwości 
zaangażowania się w życie parafii. Dlatego chciałbym zaplanować okres kolędy 
już znacznie wcześniej, aby odwiedzinami objąć całą parafię, jak również 
przeznaczyć więcej czasu na poszczególne spotkania w Waszych domach. 
 

 Proponowana Wizyta Duszpasterska wyglądałaby następująco: 

27.12.22 Wtorek  15:30 Tarnica 1 

28.12.22 Środa   15:30 Tarnica 2 

29.12.22 Czwartek  15:30 Góra 1 

30.12.22 Piątek   15:30 Góra 2 

02.02.23 Poniedziałek 15:30 Tłustoręby 1 

03.02.23 Wtorek  15:30 Tłustoręby 2 

04.02.23 Środa   15:30 Tłustoręby 3 

05.01.23 Czwartek  15:30 Roszkowice 1 

06.01.23  Piątek   15:30 Roszkowice 2 

07.01.23  Sobota  14 :00 Rogi 1 

09.01.23 Poniedziałek 15:30 Rogi 2 

10.01.23 Wtorek   15:30 Rogi 3 

11.01.23 Środa   15:30 Rogi 4 

12.01.23 Czwartek  15:30 Rutki1 

13.01.23 Piątek   15:30 Rutki 2 

14.01.23 Sobota   12:00 Mała Góra 

       15:30 Dodatkowa 

 
Szczegóły w gablotce Parafialnej 

 

12. Program Rodzina Rodzinie.  
 Caritas w Polsce uruchomiło największy w kraju program pomocy humanitarnej 
dla Ukrainy pod nazwą Rodzina Rodzinie. Biskup opolski Andrzej Czaja zachęca 
wspólnoty parafialne oraz wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w tym programie.  
 Szczegółowe informacje o inicjatywie przekazuje dyrektor opolskiej Cari-
tas w liście, który wywieszony jest w Gablotce i na stronie Parafialnej. 
 
  

 Adwent przypomina, że chrześcijanin ma być czujny. Całe nasze życie jest 
wielkim oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. W pracy, w szkole, w rodzinach 
pokażmy, że jesteśmy Jego uczniami. 
 

 



 

 

 

 

 

Program duszpasterski – materiały dla rodzin 
 

Materiały dla rodzin przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich.  

 Katechezy mają przybliżać wiernym tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich 
więź małżeńską i rodzinną. Ostatecznie ma to prowadzić rodziny do coraz większego za-
angażowania się w życie Kościoła – parafialnego i powszechnego. 

 Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. 
Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego rozwi-
nięciem. Każdy temat składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to naucza-
nie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczania Kościoła 
oraz „zadanie” -  konkretna propozycja działań.  

 Bardzo prosimy o udostępnienie materiałów na stronach: diecezjalnych, parafialnych, 
ruchów i stowarzyszeń kościelnych itp. Materiały można wykorzystać również jako wkład-
ki do gazetek parafialnych lub podczas spotkań z rodzicami dzieci I-komunijnych 
i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodzin.  
 

Tematy przewodnie: 
grudzień 2022 Po co Kościół?  

styczeń 2023 Budowanie Kościoła 

luty 2023 Potrzeba wiary w Kościół 

marzec 2023 Kontemplować miłość Pana 

kwiecień 2023 Rodzina Paschalna 

maj 2023 Rodzina żyje w mocy Bożego Ducha 

czerwiec 2023 Przeżywać przymierze z Panem 

lipiec 2023 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił 

sierpień 2023 Zbudowani na fundamencie Apostołów 

wrzesień 2023 Apostolat i realizacja misji Kościoła 

październik 2023 Rodzina otwarta na bogactwo życia Kościoła 

listopad 2023 Idziemy do Domu Ojca 
 



 

  

Przedstaw sobie Pana Boga, który woła Cię po imieniu. Wsłuchaj się w Jego głos, zapro-
szenie skierowane specjalnie do Ciebie…  

***  

Kościół w pierwotnym i zarazem podstawowym znaczeniu określał zgromadzenie  

     osób, lud wybrany przez Pana Boga. Wspólnota, którą Pan Bóg prowadzi, o 
którą się troszczy, którą czasami upomina i karci, ale przede wszystkim obdarza swoją 
Ojcowską miłością. Odpowiedzią ludzi na miłość Boga jest posłuszeństwo i oddawanie 
Mu należytej czci i miłości. A zatem Kościół to zgromadzenie osób, to Ty i ja, których 
Bóg wzywa po imieniu. Pan Bóg zapraszając mnie do wspólnoty z Sobą i innymi, jed-
nocześnie oczekuje ode mnie odpowiedzi na to zaproszenie.  

Wtórnym określeniem kościoła jest budynek, w którym gromadzą się wierzący, aby 
oddawać cześć Bogu. Określenie to pojawiło się wraz z początkami budownictwa sa-
kralnego w IV wieku.  

Znajdź spokojne miejsce (kościół, łono natury, inny cichy zakątek), zamknij oczy i wsłu-
chaj się w głos Pana Boga, który woła Cię po imieniu… jaka jest Twoja pierwsza reak-
cja? Czy uważasz, że Ciebie to nie dotyczy? Czy budzi się w Tobie pragnienie odpowie-
dzi na to wezwanie? A może reagujesz w inny sposób – w jaki?  

   

  

    
 

 

Do  

refleksji  

CZĘŚĆ I: PO CO KOŚCI ÓŁ ?   

    

Czym jest Kościół?  

  

„Słowo »Kościół« ( ekklesia , z greckiego  ek-kalein  - »wołać poza«) oznacza  

»zwołanie«. (…)  »Kościół« jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie”.  

Katechizm Kościoła Katolickiego ,   nr 751, 752.   

  
ROZWAŻANIA NA 27 LISTOPADA 2022 R.   

Zadanie  


