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 „Pos łan i  w  pok o ju  Chry s tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2022 
 

XXVII Niedziela Zwykła – Wiara jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę 
Boga, który się objawia” (KKK 166) 

 

Słowo Boże: Ha 1,2-4; 2 Tym 1,6-14; Łk 17,5-10 
 
 
 

 Św. Paweł daje nam do zrozumienia, że bez wiary 
nie sposób owocować na miarę Bożych oczekiwań, ponieważ 
bez niej nie potrafimy wykorzystać wielkiego potencjału łaski, 
którą Bóg nas obdarzył. W Drugim Liście do Tymoteusza 
jasno określa zadania chrześcijańskiej egzystencji: „Nie 

wstydź się […] świadectwa Pana naszego (czyli Jego Ewangelii) […], weź udział w trudach 
i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii […]. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 
mnie, miej za wzorzec […]. Dobrego depozytu strzeż”. Przy tym od razu zaznacza, że w 
realizacji zadania nie jesteśmy zdani tylko na nasze ludzkie siły. „Albowiem – pisze – nie 
dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. (…) 

Tego wielkiego żaru wiary potrzeba też bardzo na chwile trudne, na czas próby. 
Słyszymy o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Prorok Habakuk wylewa przed Panem 
gorycz swego serca: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać 
będę ku Tobie: «Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz?»”. Odpowiedź Pana jest bar-
dzo wymowna i nakazuje ją zapisać z myślą o wszystkich, którzy mogą przeżywać podob-
nie swą codzienność „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczy-
tać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego nie-
chybnie nastąpi […]przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”. 
Tak Bóg podpowiada, że potrzeba w naszym życiu nie tylko wierno-
ści, ale też cierpliwości, wytrwałości i zawierzenia Bogu do końca! To 
wszystko są znamiona żywej wiary, a ponieważ doświadczamy jak 
bardzo nam ich brakuje – trzeba nam stale z Apostołami wołać:  
„Panie, przymnóż nam wiary”.  bp Andrzej Czaja 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci komunijnych i ich ro-
dzin. Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej,  odmawianej w kościele lub  
w gronie rodzinnym, w każdy dzień października.  

   W tym miesiącu, każdego dnia, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
2. Osoby, które chciałyby pomóc w pracy wokół kościoła, proszę wcześniej o kontakt  

osobiście lub telefonicznie. 
3. W tym tygodniu przypadają 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. 
   W 1. czwartek: 17.00 – 18.00 : Godzina Święta (adoracja) 
                             17.30 – różaniec 
                             18.00 - Msza św. 
   W 1. piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 
   16.00 – 16.25: spowiedź św.  
    16.30 – Msza św. z udziałem wszystkich dzieci i modlitwa do NSPJ 
   17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży 
                17.30 – różaniec 
                18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży (zapraszam, bez przymusu, 
                                      młodzież będącą „przed” i „po” bierzmowaniu). 
4. W sobotę: o godz. 16.30 - różaniec  
                       od godz. 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
6. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św., w 1. czwartek: 17.00 - 17.50,  
   w 1. piątek: 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55, a w sobotę wieczorem od godz. 17.00 – 17.30. 
7. Kolekty:  2 października – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne  
                   9 października – na potrzeby parafialne (na potrzeby diecezjalne parafia płaci  

                                    ryczałt, ok. 500 zł. Reszta kolekty zostaje w budżecie parafialnym).      
    Puszka: 9 października – na Fundację Nowego Tysiąclecia (stypendia dla młodzieży). 
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.  
9. Dziękuję pracującym w minionym tygodniu w obejściu kościoła. 
    Byli to: Rafał Kołodziejczyk, Antoni Wicher, Alicja i Grzegorz Tutak, Zygmnunt Łątka, 
Anna Wolska, Tadeusz Bandzerewicz, Hubert Sznajder,  Bernard Smiatek i Dawid Gala. 
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Dziękuję osobom z Rejonu 32. (Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
2 – 8 października 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
9 – 15 października  34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
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Opowiadanie  Ofiara 
W pewnym kościele afrykańskim podczas ofiarowania wyznaczone osoby przechodziły z 
dużym koszem wiklinowym, podobnym do tych, które służą do zbioru manioku.  
W ostatnim rzędzie ławek kościelnych siedział chłopczyk, który wpatrywał się zamyślony w 
koszyk przechodzący z rzędu do rzędu. Westchnął, bo nie miał absolutnie nic do zaofiaro-
wania Bogu.  
Gdy koszyk dotarł do niego, ku zdumieniu wszystkich wiernych, chłopczyk usiadł w koszy-
ku, mówiąc:  
– Jedyną rzecz, jaką posiadam – oddaję Bogu. 
 
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej  
Jak co roku, w naszych świątyniach i kaplicach są odprawiane nabożeństwa różańcowe. 
Dzieje się tak od czasu pontyfikatu papieża Leona XIII, który w 1885 roku zalecił, by przez 
cały miesiąc październik odmawiano w kościołach różaniec. Przeżywamy zatem czas 
wzmożonej modlitwy wspólnotowej, w którym możemy dostąpić łaski uświęcenia, jeśli – jak 
poucza św. Jan Paweł II, w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae – wraz z Maryją 
podejmujemy wysiłek kontemplacji tajemnic z życia Jezusa. Na modlitwie różańcowej mo-
żemy też wyprosić wiele potrzebnych łask: sobie, naszym bliskim, rodzinom i parafiom, 
Kościołowi i światu. 
 Dlatego w jedności z papieżem Franciszkiem przez cały październik zachęcam 
wszystkich do odmawiania codziennie Różańca Świętego. W komunikacie Biura Prasowe-
go Stolicy Apostolskiej czytamy: „Chodzi o zjednoczenie się w komunii i pokucie, jako Lud 
Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, 
który zawsze stara się oddzielić nas od Boga i między nami”. Ojciec Święty zaleca, byśmy 
modlitwę różańcową wieńczyli odmówieniem modlitwy Pod Twoją obronę i modlitwą Święty 
Michale Archaniele broń nas w walce. 
Drodzy Diecezjanie, gromadźmy się zatem licznie w naszych kościołach i kaplicach na 
modlitwie różańcowej. Odmawiajmy tę modlitwę w naszych domach. Módlmy się o pomyśl-
ność i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, a zwłaszcza o łaskę odnowy moralnej i 
duchowej naszego Narodu, o pokój i zgodę między nami. Proszę też Was o gorliwą modli-
twę w dwóch, jakże ważnych, intencjach: o wiarę dla młodego pokolenia oraz o świętość 
życia kapłanów i osób konsekrowanych. 

bp Andrzej Czaja 
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Złota myśl tygodnia: „Bardzo potrzebujemy wiary żarliwej, która otwiera ludzkie serce  
                         na Boży głos, pomaga czerpać z Bożej łaskawości, po Bożemu żyć  
                         i zaufać Bogu do końca, w czas największej nawet próby”.   bp Andrzej Czaja 
 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudalla, brata Teodora,  
                           ++ z pokrewieństwa Chudalla, Wojtala i Lazar oraz + Anitę Nichtke. 
 

XXVII Niedziela Zwykła – 2 X 2022          (1. niedziela miesiąca – adoracyjna)    

        7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
        7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
          

        10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew.  
M: 10.30 – za ++ syna Arkadiusza Nocon, męża Bernarda, rodziców z obu stron  
                  i ciocię Emmę Lipka.                                Adoracja Najświętszego Sakramentu 
      15.00 – różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.     
    

 

Poniedziałek (3 X) – dzień powszedni 
                   

      *11.00 - Msza św. pogrzebowa za + Erikę Kulik. 
 

             17.00 – 17.25: spowiedź św.   
              17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Annę i Augustyna mnich, siostrę Elżbietę,  
                                               Janusza Zdunek, pokrewieństwo Mnich i Kolokolczyk. 

    18.45 – 19.30 (w salce): katecheza dla dorosłych 
 

 

Wtorek (4 X) – św. Franciszka z Asyżu 

 

              17.00 – 17.25: spowiedź św.   
              17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Ritę i Huberta Kipka, ojca Jerzego Rygol, ++ z pokrew. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 

 

 

Środa (5 X) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
 

   7.00 – 7.25: spowiedź św., 7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ Henryka i Katarzynę Grzegorzek. 
 

 

Czwartek (6 X) – Pierwszy czwartek miesiąca                          
               

      17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)     
    *17.00 – 17.50: spowiedź św.  
     17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja  
                i biskupa Rudolfa, kapłanów i siostry zakonne, o powołania  
               do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”   

M.: 18.00 – z podz. za o. łaski w rodzinie Skałecki, z prośbą o Boże błog. oraz opie-
kę Matki Bożej i św. Anny. Za ++ rodziców Skałecki i Wotka. 

 

 

Piątek (7 X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.     
                         Pierwszy piątek miesiąca                                                          

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
             *16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Stefana i Jadwigę Chrobok, ojca     
     Konrada Sowa, 3 siostry, brata, 2 szwagrów, ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

              *17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży  
              17.30 -  różaniec                                                                                                    
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – w int. Żywego Różańca, z podz. za o. łaski 
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ członkinie wspólnoty. 
 

Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa III - klasa VIII)                

 

Sobota (8 X) – dzień powszedni            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za ++ rodziców Ludwikę i Jana Kołodziej (od córki Marysi z rodziną).  
 
 

                 16.30 – różaniec 
                 17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa,   
                 17.00 – 17.30: spowiedź św., 17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  
                 17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za + męża Bernarda Gabrielczyk, ++ rodziców i teściów,  
                                                      ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące. 
 

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 9 X 2022          (2. niedziela miesiąca –  
                                                           odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)           

          7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
          

           10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew.  
M: 10.30 – za ++ rodziców Urszulę i Ernesta Kostka,  

                  Emilię i Fryderyka Tomeczek, dziadków, wujka Rafała i jego syna Marka. 
      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne  
 

 
 

Na wesoło: Przychodzi pracownik do dyrektora: 
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ interesują się mną trzy firmy! 
 - A mogę wiedzieć, jakie to firmy? 
- Elektrownia, gazowania i telekomunikacja. 
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