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31.10.2021 XXXI Niedziela Zwykła 860/21 

Miłuję Cię, Panie 
 Prawdziwa miłość zaczyna się od kapi-
tulacji. Przestaję walczyć o władzę z Je-
zusem i zaczynam Mu ufać. 
 Naszym powołaniem jest miłość i 
naszym przykazaniem jest miłość. Zo-
bacz jednak, jaki jest początek przykaza-
nia miłości. Początkiem jest wezwanie 
do słuchania i uznania Boga: „Słuchaj, 
Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedy-
ny." To jest droga do źródła i samo źró-
dło miłości.  
 Posłuchaj sercem: Ty nie jesteś źró-
dłem miłości, nie jesteś właścicielem miło-
ści, bo nie jesteś panem swojego życia i 
losu. On jest Panem jedynym. Twoją 
wielkością jest jednak zdolność słu-
chania Boga i przyjmowania tej miłości, 
którą On dla ciebie przygotował. 
 Czyli prawdziwa miłość zaczyna się od 
kapitulacji. Przestaję walczyć o władzę z 
Jezusem i zaczynam Mu ufać. Poddaję się 
Jemu. Ufam, że Jego panowanie to mi-
łosierdzie. Pochyla się nade mną, aby 
przemienić całe serce, całą duszę, cały 
umysł i całą moją moc.  
 Jaka to ulga, gdy człowiek przestaje 
być skupiony na sobie. Ile pokoju rozlewa 
się w sercu i jak wzrasta dziecięca pro-
stota w wołaniu do Boga: „Miłuję Cię, 
Panie, mocy moja, Panie, Opoko moja i 

twierdzo, mój wybawicielu. Boże, skało 
moja, na którą się chronię, tarczo moja, 
mocy zbawienia mego i moja obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, i wy-
zwolony będę od moich nieprzyjaciół". 
 Co za ufność w słowach psalmisty, jaka 
pewność Bożej miłości i wszelkiego obdaro-
wania. To w takim spotkaniu zostajemy 
przemienieni i uzdolnieni do miłości Boga, 
siebie i bliźnich. Jeśli czytając słowa Psalmu 
18 czujesz, że stają się one twoją własną mo-
dlitwą, to znaczy, że jest w tobie Źródło.  
 Jeśli pragniesz, aby była to twoja 
modlitwa, to „Niedaleko jesteś od kró-
lestwa Bożego". Spróbuj się modlić tym 
psalmem, który ofiaruje nam niedzielna 
liturgia, jakby wbrew sobie. Wbrew oskar-
żeniom własnego serca i pokusom pocho-
dzącym od ojca kłamstwa. A może warto 
się tego psalmu nauczyć na pamięć? 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

31.10.21  XXXI Niedziela Zwykła. Rocznica Poświęcenia Kościoła.  
 Kolekta Parafialna             Zmiana czasu!! 

8:00 Msza św.: i modlitwa Różańcowa: Z okazji urodzin wnuków: Agaty i Mikołaja 
o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny (J B). 

11:00 Suma i modlitwa Różańcowa: W intencji Jubilatów: Janiny i Juliana z 
okazji 55 rocznicy ślubu, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

01.11.21 Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych  
8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Król. 

11:00 Msza Św.: Za †† Parafian, polecanych w wypominkach za Zmarłych 

14:00 Nabożeństwo i procesja na Cmentarze 

02.11.21 Wtorek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  

8:00 Msza św.: Za †† Parafian polecanych w wypominkach. 

16:00 Cmentarz Nabożeństwo za †† polecanych w tegorocznych wypominkach  

Msza św.: Za † Ojca Ludwika Malinowskiego. 

03.11.21 Środa – dzień powszedni.  
16:00 Msza św.: Za †† i pomordowanych w rodzinach Szczerba, Mikołajczyk. 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Młot – Salera. 

04.11.21 Pierwszy Czwartek. Wspomnienie Św. Karola Boromeusza 
16:00 Msza św.: W intencji Krystyny Chmielewskiej z okazji 85 urodzin, o zdrowie, Boże 

Błogosławieństwo i potrzebne laski dla Jubilatki, Jej Męża i dzieci.  

05.11.21 Pierwszy piątek miesiąca.  

7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 

16:00 Msza św.: W intencji Mai Habiak z okazji 14 urodzin 

06.11.21 Pierwsza Sobota miesiąca.  
15:00 Msza św.: W intencji Marii i Piotra Sitnik z okazji 40 rocznicy Ślubu, o zdrowie Boże 

Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

Po Mszy św.: Chrzest: Hanna Łęgowik. 

16:00 Msza św. Niedzielna: Za † Dawida Śnieżek od najbliższej Rodziny w dniu urodzin. 

07.11.21  XXXII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu 

8:00 Msza św.: Za rodzinę Sekuła - Kaletka 

11:00 Suma Za † ojca Mariana Marecik. 



 
 

Trzydziesta pierwsza niedziela w ciągu roku - 31 października 2021 
 

1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny 
charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po 
wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem 
w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.  
 O godz. 14:00 nabożeństwo w Kościele i procesja żałobna na dwa 
cmentarze. Następnie przejdziemy na trzeci Cmentarz - na Górce (po zakoń-
czeniu na nowym cmentarzu). 
 

2. Pan Jezus gromadzi nas dzisiaj przy swoim stole. Zaprasza nas na Ucztę, 
na której daje nam swoje słowo i Ciało. Otwórzmy nasze oczy, uszy i serca na 
wszystko, co Pan Jezus dla nas przygotował. Słuchajmy słowa Bożego i staraj-
my się żyć nim na co dzień. Przyjmijmy Komunię św., niech to będzie nasz 
pokarm na drogę do nieba. Dziękujmy w czasie tej Mszy Świętej za wszystko, 
czym Pan Bóg nas obdarowuje. 
 

3. „Słuchaj!” – mówimy, gdy chcemy powiedzieć komuś coś ważnego. „Słuchaj!” 
– tak mówi dziś do nas Pan Bóg w swoim słowie. Usłyszymy w Księdze Powtórzo-
nego Prawa, że przykazania Boże są nam dane, abyśmy nie błądzili, dlatego war-
to je mieć zawsze w swoim sercu, aby nimi żyć.  
 „Słuchaj!” – Pan Jezus powtarza to wezwanie w Ewangelii. „Słuchaj!” – bo je-
steś kochany i powołany do miłości. Rozważmy zatem słowo Boże, aby nim żyć 
każdego dnia, zachowując je z miłością w swoim sercu. 
 

4. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina 
wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas  na drodze wiary.  
 O godz. Msza św. z wypominkami za Zmarłych polecanych w tegorocznych 
Wypominkach. O godzinie 16:00 Nabożeństwo w Kościele i procesja na Cmentarze. 
 

5. Każdego roku - od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych.  Trzeba tylko spełnić zwykłe warunki otrzymania odpustu, czyli 
być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w 
intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do ja-
kiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 
 



6. Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych.  
 W środę 27 października Penitencjaria Apostolska, po wysłuchaniu licznych próśb, które 
napłynęły od Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdziła i rozsze-
rzyła na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone  
 Dekretem tejże, wydanym 22 października 2020 r., którym, z powodu pandemii Covid-19, 
odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.   
 Oznacza, że także w tym roku odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad.  
 

7. Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy Msze święte na 
przyszły Rok.  
 Jest jeszcze trochę wolnych intencji w tym roku – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 

8. W najbliższy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy Świętej o 17:00 będziemy 
się modlić w intencji powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych.  
 5 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem ksiądz 
przyjdzie do chorych parafian.  Zachęcam, aby kolejnych Chorych i Osoby star-
sze zgłaszać do comiesięcznych odwiedzin 
 

9. Przypominam, że w każdy pierwszy piątek po  Mszy św. krótka Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, zakończona Błogosławieństwem Sakramentalnym 
 

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

11. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz. 
 

12. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu zapraszam rodziny: 
Renata Bednarz, Irena Szeliga, Edyta Głąb, Janina Andruchów i Alicja Domalewska. 
13.11.2021 Maria Romańczukiewicz i Alina Figurska, Anna Dera, Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska 
20.11.2021 Barbara Śnieżek, Kuźniak Krystyna, Marzena Nowak i Alina Zielińska 
26.11.2021 Wieszamy wieniec Adwentowy – ROGI (piątek!!) 
 

13. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Rogach proszą o wsparcie podczas 
kwestowania w dniach 31 października i 1 listopada (niedziela i poniedziałek).  
 Kwesta prowadzona jest na ratowanie polskich cmentarzy na Kresach w ramach 
akcji "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia" . 
 
 

 Wychodząc ze świątyni, zanurzmy rękę w wodzie święconej i zróbmy 
znak krzyża. Niech wiara w moc płynącą ze zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu 
chroni nas przed pokusami złego ducha, abyśmy ten tydzień przeżyli blisko 
Pana Jezusa, z czystym sercem. 
 

 


