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V Niedziela Zwykła – Wszyscy wierzący są zaproszeni, aby stać się
Chrystusowymi uczniami i iść za Nim (KKK520)
Słowo Boże: Iz 6,1-8; 1 Kor 15,1-15; Łk 5,1-11
Ewangelia dzisiejsza zawiera bardzo znane zawołanie
Chrystusa do Szymona: Duc in altum – wypłyń na głębię.
Jezus woła jednak do nas wszystkich, do każdego swego
ucznia: „Zostaw mielizny i wypłyń na głębię, i zarzuć sieci na
połów”. Realizacja zadania – jak pokazuje nam Łukasz – zakłada
wysoki stopień zawierzenia Jezusowi, zdania się bardziej na
Niego, aniżeli na własne doświadczenia, projekty i oczekiwania. Domaga się również odwagi i męstwa z myślą o podjęciu nieznanej bliżej misji zlecanej nam przez Chrystusa.
Jezus wyraża rzecz bardzo prosto: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił!” W ten sposób
daje nam do zrozumienia, że nie powinniśmy skupiać naszej uwagi na naszej niegodności,
a nawet grzeszności, bo to mimo wszystko jest koncentrowaniem uwago na sobie. Ważniejsze jest to, by wypływać na głębię, uczyć się rzetelnego rzemiosła i ratować życie innych, życie Boże wokół siebie. Skupić się trzeba na zadaniu i motywować tym, że Jezus na
nas liczy. Obudźmy więc w sobie więcej gorliwości apostolskiej, starajmy się odważnie
wychodzić naprzeciw tych, którym trudno, którzy pogubili się na ścieżkach życia. Zaczynajmy jednak od własnego domu! trzeba nam być Apostołami własnych domowników.
Pan na nas liczy, że pomożemy Mu zebrać obfity połów... nie można tego działania odnosić tylko do księży i osób zakonnych. Wszyscy jesteśmy wezwani do krzewienia naszej
wiary. Jest autentyczna tylko wtedy, gdy się nią dzielimy. I nie martwmy się o słowa,
jak i co mówić – otwierajmy się na działanie Ducha. Na trudy apostolskie – niech Pan nam
błogosławi – idźcie w pokoju Chrystusa.
bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj o godz. 15.00 - różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
Po nabożeństwie (do 16.30) spotkanie Róż Różańcowych w salce.
2. W środę Msza św. o godz. 7.00 (wyjątkowo).

6 lutego 2022

3. W czwartek i sobotę od godz. 17.00 – adoracja Pana Jezusa.
4. W piątek obchodzić będziemy XXX Światowy Dzień Chorego.
O godz. 8.30 różaniec, o godz. 9.00 Msza św. w int. chorych i opiekujących się chorymi.
5. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3).
6. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok.
Wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie:
11 lutego (piątek) – 18.00
25 lutego (piątek) – 18.00
16 lutego (środa) – 8.00
28 lutego (poniedziałek) – *8.00
17 lutego (czwartek) – 18.00
1 marca (wtorek) - 18.00
22 lutego (wtorek) – 18.00
2 marca (środa) – 8.00 i 16.30
7. Kolekty: 6 lutego – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
13 lutego – na potrzeby parafii.
Biuro Parafialne
Dar ołtarza: 11 lutego (godz. 9.00).
8. W minionym tygodniu została wykonana instalacja
wtorek: nieczynne
fotowoltaiczna dla zasilania Domu Parafialnego.
czwartek: 16.30 – 17.00
Koszt inwestycji to 34.714 zł.
sobota: 8.45 – 9.15
9. „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary
i troskę o wszelkie dobro wspólnoty parafialnej.
10. Osoby, które pracowały w minionym tygodniu (w ogrodzie paraf. i kościele):
Antoni Wicher, Hubert Sznajder, Piotr Trzerwa, Tadeusz Bandzerewicz, Anna Wolska,
Jan Duczek, Józef i Barbara Wojtala, Waldemar Wicher, Teresa i Gerard Wicher,
Beata Schnurpfeil, Adam i Rita Ficek, Patryk Lenort, Bernard i Robert Smiatek,
Grzegorz Tutak, Mieczysław Skrzypek, Henryk Skałecki, Marlena i Zosia Bonkosz,
Andrzej Halski, Sonia Gala, Joachim Bekiersz. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję osobom z Rejonu 39. (Krapkowicka 78, 84, 88, 88a, 94)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
6 – 12 lutego

Rejon
40.

Mieszkańcy ulic
Krapkowicka 93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107, 09, 111, 113.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00
13 – 19 lutego

41.

Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137.

Na wesoło: Przed sekretarzem papieskim staje pielgrzym i dając mu wizytówkę prosi
o rozmowę z papieżem. Sekretarz ogląda ją i biegnie czym prędzej do papieża, który za
chwilę zjawia się przed pielgrzymem w towarzystwie kardynałów i wita go serdecznie:
- Cóż za spotkanie! Mówcie szybko, jak to się stało, że macie napisane na wizytówce: Teodor, szwagier Pana Boga.
- Widzicie, to proste. Romek Pajor miał dwie córki. Jedną wziąłem ja, a drugą Pan
Bóg. Świeć, Panie, nad jej duszą… - odpowiada wznosząc wzroku ku niebu.
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Złota myśl tygodnia: „Kapłani wyszli spomiędzy Was, Drodzy Bracia i Siostry,
dlatego ich kapłaństwo i od Was zależy – od Waszej modlitwy i wiary.
Wspierajcie ich, proszę, swoimi modlitwami. abp Alfons Nossol

M.: 18.00 – za + Martę Grzywaczyk (w 1. r. śmierci).
V Niedziela Zwykła – 6 II 2022
6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za ++ Helenę i Henryka Kaczmarek. Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
Adoracja Najświętszego Sakramentu
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – za ++ rodziców Polański i Wolski, męża Mieczysława, Dorotę Żurek
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce.
Poniedziałek (7 II) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30: różaniec
M.: *8.00 – za + Stanisławę Pławecką (3 – od Agnieszki i Ryszarda Garbacz).

Wtorek (8 II) – dzień powszedni
17.00 – 17.55: spowiedź św. 17.30 – różaniec
M.: 18.00 – za + Jadwigę Kasiura (w 30. dzień po śmierci).

Środa (9 II) – dzień powszedni
*6.30 – różaniec i spowiedź św. *6.55 – modlitwa do św. Józefa
M.: *7.00 (wyjątkowo) – za + Stanisławę Pławecką (4 – od Marii i Józefa Gołąb).
Czwartek (10 II) – św. Scholastyki, dziewicy
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,
kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej
z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus” (modlących się w int. kapłanów)

18.00 – w int. Ignacego Koryzma (z ok. 1. r. urodzin) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.
Błogosławieństwo dziecka
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Piątek (11 II) – NMP z Lourdes. XXX Światowy Dzień Chorego
8.30 – różaniec i spowiedź św.

M: *9.00 – w intencji chorych i opiekujących się chorymi o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Nabożeństwo eucharystyczne i błogosławieństwo lourdzkie.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
17.30 – 17.55: spowiedź św.
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – …………………………………………………………….. (intencja wolna).
Sobota (12 II) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – za + Stanisławę Pławecką (5 – od wnuka Andrzeja z Młynnego).
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, dziadków Gabrielczyk
i Woźnica, wujka Gerharda, rodziców Jadwigę i Konrada Dyga.
VI Niedziela Zwykła – 13 II 2022
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za ++ Teresę, Agnieszkę, Józefa i Wincentego Kaczmarek.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – za ++ Herberta Thomas, rodziców Jana i Marię Wojtala,
z rodzin Thomas i Wojtala.
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej :
Brak kapłanów w naszej diecezji jest wciąż ogromny. Wciąż zajmujemy jedno z ostatnich
miejsc w kraju, gdy idzie o przeliczenie liczby wiernych na jednego kapłana. Brakuje kapłanów. Istnieje ponadto spora liczba starszych i przepracowanych kapłanów, którym musiałem
odmówić młodego pomocnika. Wzywam ponadto naszą szlachetną młodzież do odważnej
i radosnej odpowiedzi na głos Chrystusa. Waszej pozytywnej odpowiedzi i gorliwej posługi
potrzebuje tak bardzo Kościół powszechny jak i nasz Kościół lokalny – opolski.
abp Alfons Nossol

