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Biskup Opolski wydał dekret (datowany na 1 paź-
dziernika 2021 r.) w sprawie wyborów do Parafial-
nych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Eko-
nomicznych, w którym zobowiązał proboszczów 
i administratorów parafii do przeprowadzenia no-
wych wyborów do obu rad zgodnie z ich statutami 
i określonym harmonogramem. Dzisiejsza niedziela 
– rozpoczynająca procedurę wyborów do rad pa-
rafialnych – staje się okazją do wyrażenia najpierw 
wdzięczności za posługę dotychczasowej Rady, jak 
również do przedstawienia zasad obowiązujących 
w wyborze nowych rad, a przede wszystkim mobi-
lizuje nas do modlitwy za osoby świeckie zaanga-
żowane w życie parafii.
Po pierwsze więc, z całego serca dziękuję Radnym, 
którzy niemal od początku istnienia naszej para-
fii i dotąd jako jedyni pełnili tę funkcję. Kadencja 
została im przedłużona dwa razy. Po raz pierwszy 
w 2015 r. na moją prośbę przedstawioną Bisku-
powi. Powód wtedy był oczywisty: parafia nasza 
została erygowana 23 września 2013 r. i po kilku 
miesiącach odbyły się wybory do rady, której skład 
ogłoszono 9 marca 2014 r. Nie było uzasadnienia, 
by po roku znowu wybierać to gremium na nowo. 
Drugiego przedłużenia odnoszącego się do wszyst-
kich parafialnych rad w diecezji dokonał Biskup ze 
względu na trwającą epidemię. Niemal osiem lat 
współpracy i niezwykłego zaangażowania nadało 
– z jednej strony – konkretny profil duszpasterski 
naszej parafii (który choćby ze względu na posługę 
jednego tylko kapłana musiał być inny niż w parafii 

św. Antoniego), a – z drugiej strony 
– pozwoliło przeprowadzić wiele 
inwestycji gospodarczych (poczy-
nając od działań prowadzących do 
odbioru wszystkich parafialnych 
obiektów i od prac wykończenio-
wych wewnątrz plebanii, kance-
larii i sali parafialnej, poprzez ter-
moizolację, tynkowanie, łącznie 

z wymianą drzwi i okien, także poprzez in-
westycje w kościele, z nagłośnieniem, or-
ganami, figurą Matki Bożej i ławkami na 
czele, aż po ostatnie prace warte ponad 
500 tys. zł, związane z przebudową obiektu 
użytkowanego jako dom dla seniorów). Nie 
wszystkie decyzje były łatwe, nie wszystkie 
przyjmowane jednogłośnie, stąd tym bar-
dziej wdzięczność moja jest wielka.
Dziś stajemy wobec wyzwania wyboru no-
wych radnych w naszej parafii, tym razem 
do dwóch oddzielnych gremiów. Pierw-
szym z nich będzie Parafialna Rada Dusz-
pasterska, której zaangażowanie ma być 
ukierunkowane w stronę troski o dobro 
duchowe naszej wspólnoty i jej wiernych. 
Postępująca od lat laicyzacja naszego ży-
cia, a w ostatnim roku także dystans wielu 
od świątyni i parafialnej wspólnoty, wy-
znacza w tej materii wiele niełatwych za-
dań, których jako duszpasterze sami nie 
udźwigniemy. Zapowiadając dziś pierw-
szy etap wyborów, ośmielam się przypo-
mnieć słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: 
„Wy również, niby żywe kamienie, jeste-
ście budowani jako duchowa świątynia (…) 
Jesteście wybranym plemieniem, królew-
skim kapłaństwem, […] ludem [Bogu] na 
własność przeznaczonym, abyście ogła-
szali dzieła potęgi Tego, który was we-

zwał z ciemności do przedziwnego swo-
jego światła”. Przypominają nam one, że 
w naszej świątyni, zbudowanej ludzkimi rę-
kami i zadbanej Waszą hojnością i ofiarno-
ścią, musi się dokonywać ciągłe budowanie 
i poświęcanie innej świątyni – wspólnoty 
serc, w której realizuje się i dopełnia na-
sze zbawienie. Odpowiedzialnością za ten 
żywy Kościół chcę się podzielić z Wami 
i o podjęcie tej odpowiedzialności pokornie 
proszę. Proszę wszystkich Parafian, aby do Proszę wszystkich Parafian, aby do 
przyszłej niedzieli włącznie wskazali kan-przyszłej niedzieli włącznie wskazali kan-
dydatów, którzy mogliby się zaangażowaćdydatów, którzy mogliby się zaangażować 
w duszpasterskie, liturgiczne, formacyjne 
i charytatywne dzieła naszej wspólnoty 
i utworzyć Parafialną Radę Duszpaster-
ską. Z jej odpowiedzialności i kompetencji 
zostaną od tego roku wyłączone kwestie 
ekonomiczne i gospodarcze, które przej-
mie Parafialna Rada Ekonomiczna. Zo-
stanie ona powołana, zgodnie z nowym 
Statutem, dopiero po wyborach do rady 
duszpasterskiej. Dlatego wskazując kandy-
datów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 
postawcie na tych, którzy przede wszyst-
kim zadbają ze mną o stan duchowy naszej 
parafii, piękno liturgii oraz wspólną tro-
skę o tych, których nie ma tu dzisiaj z nami 
i którzy z różnych powodów utracili zaufa-
nie do Boga i szacunek dla Kościoła. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (14 listopada) pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie 
(Mk 14,7)” będzie obchodzony 5. Światowy Dzień Ubogich. Jest to zaproszenie, 
aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra.

 ▪ Również w niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić 13. Dzień Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym. W tym roku jako kraj szczególnie doświadczony cierpie-
niem wybrano Liban. Naszą solidarność wyrażamy modlitwą i pomocą finansową.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak będzie 
też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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77 listopada listopada  – – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Norberta Kowollika, †† rodziców Wiktorię i Teodora, †† te-

ściów Agnieszkę i Juliusza, †† rodzeństwo, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie dla Elżbiety i Zygfryda Rzepka z okazji 55. rocznicy 
ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.15 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† Andrzeja i Marię Smolińskich, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

8 listopada 8 listopada – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Adolfa Bucher oraz Teodora i Agnieszkę 

Konieczny, †† z pokrewieństwa z obu stron

9 listopada 9 listopada – wtorek — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Emilii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz dla Piotra z okazji 30. rocz-
nicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

10 listopada 10 listopada – środa — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 7.00 – za †† rodziców Annę Marię i Willibalda Kampa oraz †† z pokrewień-

stwa i dusze w czyśćcu cierpiące

11 listopada 11 listopada – czwartek — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
 18.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień, 

†† dziadków z obu stron, † wujków Bernarda i Stefana, † ciocię 
Ingę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12 listopada 12 listopada – piątek — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 18.00 – za † Jerzego Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwagrów oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

13 listopada 13 listopada – sobota — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
 18.00 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† siostry 

Mirosławę i Grażynę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze dzisiaj i jutro o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele różaniec 
za zmarłych zalecanych (tzw. wypominki będą czytane przed różańcem za zmar-
łych – ok. 17.15). Przypominam, że – zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej 
– można uzyskać jeszcze do końca listopada odpust za zmarłych.

 ▪ We wtorek (9 listopada) o godz 19.00, w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzie-
szowicach odbędzie się spotkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa 
Bożego z s. M. Damianą ABMV z Leśnicy (opiekunką diecezjalną tej Wspólnoty). 
Siostry Służebniczki zapraszają wszystkie matki pragnące modlić się za swoje 
dzieci i wnuki.

 ▪ W środę o godz. 18.45 Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na spotka-
nie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczy-
znę z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych odbędzie 
się w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.

 ▪ Również w czwartek Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na Dzień św. 
Marcina. W programie m.in. po Mszy św. o godz. 18.00 pochód z lampionami na 
czele ze św. Marcinem na koniu z kościoła św. Antoniego na plac zabaw przy klasz-
torze sióstr – a tam: rogale, kiełbaski, zimne ognie i piosenki. 
Nadmienię, że na naszym Osiedlu obchody Dnia św. Marcina, organizowane przez 
szkołę, odbędą się 18 listopada o godz. 17.45.
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1414 listopada listopada  – – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, † siostrę Irenę, † męża Konrada, 

† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę 
Grochla, † chrzestną Jadwigę i jej męża Huberta, † szwagra Jana, 
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny

  – chrzest: Zofia Sypek
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † żonę i mamę Krystynę Piętka w 2. rocznicę śmierci oraz za 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


