
„W tym roku, naznaczonym cierpieniami 
i wyzwaniami spowodowanymi przez pan-
demię Covid 19, misyjne pielgrzymowanie 
całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, 
które znajdujemy w opisie powołania pro-
roka Izajasza: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6,8). 
Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pyta-
nie Pana: «Kogo mam posłać?». To powołanie 
pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, 
które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, 
jak i ludzkości w obecnym kryzysie świato-
wym. «Podobnie, jak uczniów z Ewangelii, 
ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna 
burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy 
w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorien-
towani, ale jednocześnie ważni, wszyscy we-
zwani do wiosłowania razem, wszyscy po-
trzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na 
tej łodzi... jesteśmy wszyscy. Tak jak ci ucznio-
wie, którzy mówią jednym głosem i wołają 
w udręce: ‛giniemy’, tak i my zdaliśmy sobie 
sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy 
na własną rękę, ale jedynie razem». Jeste-
śmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani 
i przestraszeni. Cierpienie i śmierć sprawiają, 
że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości; 
ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne 
pragnienie życia i wyzwolenia od zła. W tym 
kontekście, powołanie do misji, zaproszenie 
do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu 
na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa 
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W przedostatnią niedzielę października 
we wszystkich diecezjach i parafiach na 
świecie obchodzony jest Światowy Dzień 
Misyjny (ustanowiony przez papieża 
Piusa XI w 1926 r.). Dzień ten jest również 
świętem patronalnym Papieskich Dzieł 
Misyjnych, a w Polsce, zwany również 
Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały 
tydzień. Ciągle nowych inspiracji do więk-
szego zaangażowania się w wypełnianie 
misyjnego nakazu Pana Jezusa wobec 
zmieniających się okoliczności przeżywa-
nia wiary dostarczają nam orędzia papie-
skie. Oto myśli Ojca Świętego Franciszka: 

dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Mi-
sja, którą Bóg powierza każdemu z nas, 
sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego 
i zamkniętego «ja» do «ja» odnalezionego 
i odnowionego przez dar z siebie. W ofie-
rze krzyżowej, w której wypełnia się misja 
Jezusa, Bóg objawia, że Jego miłość jest dla 
każdego i dla wszystkich. I prosi nas o na-
szą osobistą gotowość do bycia posłanymi, 
ponieważ On jest Miłością w odwiecznej 
dynamice misyjnej, zawsze wychodzącej 
poza siebie samego, aby dać życie. Z miło-
ści do człowieka, Bóg Ojciec posłał swego 
Syna Jezusa. Jezus jest misjonarzem Ojca: 
Jego Osoba i Jego dzieło jest całkowitym 

posłuszeństwem woli Ojca. Z kolei Jezus, 
dla nas ukrzyżowany i zmartwychwstały, 
pociąga nas w swojej dynamice miłości 
swoim Duchem, ożywiającym Kościół, 
który czyni nas uczniami Chrystusa i posyła 
nas na misje do świata i do narodów. […] 
Zrozumienie tego, co Bóg nam mówi w tych 
czasach pandemii, staje się wyzwaniem 
także dla misji Kościoła. Choroba, cierpie-
nie, strach i izolacja wzywają nas do zada-
wania sobie pytań. Zmuszeni do dystansu 
fizycznego i do pozostawania w domu, je-
steśmy zaproszeni do ponownego odkry-
cia, że potrzebujemy relacji społecznych, 
a także wspólnotowej relacji z Bogiem  […]”.

8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do 
ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, 
należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz 
udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). […]

12. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić 
w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.

16. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę dusz-
pasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. […]

 ▪ Zachowując powyższe ograniczenia zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 
17.30 w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ Zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu – pół godziny przed 
różańcem. Podczas adoracji będzie okazja do spowiedzi św.

 ▪ W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej. 
 ▪ W przyszłą niedzielę nie będzie uroczystego wręczenia poświęconych różańców, 

które miały otrzymać dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. (przełożymy 
to na czas, gdy będzie można bez ograniczeń liczebnych przychodzić do kościoła).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje; w przyszłą niedzielę kolekta będzie 
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Czesławę 
Pietruszka, lat 70, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie...

Oto ja, poślij mnie! –Oto ja, poślij mnie! –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________________ ____________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1818 października października  – – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁAXXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwa-

grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Anny oraz Marceliny i Daniela z okazji ich urodzin oraz o opiekę 
Bożą w rodzinie 

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Alojzego, † ojca Leonharda oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron

19 października 19 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Krystynę i Marcina Strancich oraz †† z rodzin Stran-

cich, Cebulla, Pawleta i Jagiella

20 października 20 października – wtorek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, †† teściów Matyldę 

i Antoniego, † męża Rudolfa, †† siostry, †† braci, †† szwagierki 
i †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 października 21 października – środa
 7.00 – za †† rodziców Genowefę i Dominika Pandel, †† pięciu braci, † sio-

strę oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe 

22 października 22 października – czwartek — wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego w 1. rocznicę śmierci 

23 października 23 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w 37. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę 

i Jerzego Koppa, †† teściów Annę i Franciszka, †† dziadków z obu 
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski wydał dekret zawierający nowe regulacje liturgiczne i duszpaster-
skie obowiązujące w diecezji opolskiej od 17 października 2020 r. Dla funkcjono-
wania posługi parafialnej ważne są następujące z nich:
1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej 

Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych […].
2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiek-

tach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą […]. 
3. W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. strefy żółtej, w obrzędach 

kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 4 m2, natomiast 
w tzw. strefie czerwonej – nie więcej niż 1 osoba na 7 m2. Informację o dopusz-
czalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź 
w ich pobliżu. [W naszym kościele może przebywać aktualnie najwyżej 79  osób]

5. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfe-
sjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, 
należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w ko-
ściołach, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. […]

6. W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakra-
mentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji oraz – zwłasz-
cza w październiku i na początku listopada – odmówienie Różańca. 

24 października 24 października – sobota
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma 

Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron

2525 października października  – – XXX NIEDZIELA ZWYKŁAXXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 9. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior, †† dziadków z obu stron
  – modlitwa za roczne dziecko: Marcelina Krzemińska
  – chrzest: Radosław Nykiel
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † żonę Lidię Kriener, †† rodziców Irenę i Gintera, †† braci Walde-

mara, Adriana i Andrzeja, †† teściów Janinę i Eryka, † szwagra Pio-
tra oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
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