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Przed tygodniem (29 października 2022 r.) Nun-
cjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że Ojciec 
Święty Franciszek mianował ks. Waldemara Mu-
sioła, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Ku-
rii Biskupiej w Opolu, biskupem pomocniczym 
diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytu-
larną Bagi. W odpowiedzi na tę wiadomość Bi-
skup Opolski wystosował komunikat następują-
cej treści: „Z wielką radością dzielę się z Wami 
informacją, że Ojciec Święty Franciszek, mając 
na uwadze potrzeby naszej diecezji, ustanowił 
nowego biskupa pomocniczego diecezji opol-
skiej. Został nim ks. Waldemar Musioł, dyrek-
tor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej 
w Opolu, rektor Bractwa Świętego Józefa, mode-
rator etapu diecezjalnego Synodu Biskupów oraz 
sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski. Jestem bardzo wdzięczny Ojcu 
Świętemu Franciszkowi za dar nowego biskupa 
dla naszej diecezji. Będzie mnie wspierał w pracy 
duszpasterskiej i administracyjnej. Zawierzając 
Go Bożej Opatrzności proszę wszystkich o modli-
twę w intencji Biskupa Nominata, aby Jego po-
sługa była owocna. Święcenia biskupie odbędą 
się 10 grudnia br. o godz. 11.00 w kościele se-
minaryjnym w Opolu”.
Ks. Waldemar Musioł, pochodzący z parafii Ży-
wocice, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapko-
wicach. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze 
opolskiej 2 czerwca 2001 r. Posługę wikariusza 
pełnił w Nysie (2001–2005) i Opolu (2005–2006). 

W tym samym czasie kontynuował 
studia na Wydziale Teologicznym 
UO, gdzie w 2005 r. uzyskał licen-
cjat kanoniczny z teologii pastoral-
nej. W sierpniu 2006 r. rozpoczął 
pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, 
najpierw jako referent w Wydziale 
Duszpasterskim, a następnie od 
stycznia 2009 r. jako dyrektor tego 
wydziału. Od października 2012 r. 
jest pierwszym rektorem diecezjal-
nego Bractwa Świętego Józefa. Jako 
parafia pamiętamy ks. Waldemara 
z rekolekcji parafialnych, które wy-
głosił u nas w Wielkim Poście 2016 r. 

 ▪ Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza w sobotę (12 listopada) o godz. 19.30 
na dekanalne czuwanie młodzieży „ŚDM INTRO”, które odbędzie się w Zdzieszo-
wicach w tzw. małym kościele (przy urzędzie Gminy, naprzeciwko „Biedronki”).

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym, wspierając mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak będzie 
też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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Drodzy Diecezjanie! Zbliża się VI Światowy Dzień Ubogich, w którym Ko-
ściół przypomni nam prawdę wyrażoną przez św. Pawła w 2. Liście do 
Koryntian, że „Chrystus dla was stał się ubogim”. Naśladując wielkodusz-
ność naszego Pana i jego miłość do maluczkich, spotkajmy się jak najlicz-
niej z osobami ubogimi i potrzebującymi na Eucharystii, którą odprawię 
w niedzielę 13 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-
-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Do udziału w niej serdecznie Was za-
praszam. Po Mszy św. w auli seminaryjnej na uczestników będzie czekać 
ciepły poczęstunek i wiele innych atrakcji.
Jednocześnie zachęcam wszystkich Duszpasterzy i Was, Siostry i Bracia, 
abyście w tym dniu w Waszych parafiach i rodzinach objęli modlitwą osoby 
ubogie i zaoferowali im – w duchu miłosiernej miłości – konkretny gest 
pomocy: spotkanie, wspólny posiłek czy dar materialny.
W konkretnym geście solidarności z osobami ubogimi można także wes-
przeć prowadzony przez jałmużnika biskupa opolskiego Dom Nadziei 
w Opolu. Każdego dnia znajduje tam konkretną pomoc ok. 50–80 bez-
domnych i potrzebujących. Od stycznia 2022 roku działa także drugi Dom 
Nadziei w Dylakach, gdzie miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują 
osoby chcące wyjść z bezdomności. Oba te Domy można wspierać poprzez 
wpłaty na diecezjalne konto „na potrzeby ubogich”. Numer konta poniżej.
Niech dobry Bóg hojnie wynagradza Waszą dobroć i codziennie okazy-
wane wsparcie tym, którzy go potrzebują. Źródłem nadziei niech nam za-
wsze będą słowa naszego Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”.
Z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski
Numer konta „na potrzeby ubogich”: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________
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 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Józefa z podziękowa-

niem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie dla Joachima z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

 10.30 – za, †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, †† teściów Agnieszkę 
i Juliusza Kowollik, † męża Norberta, †† z pokrewieństwa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

  – modlitwa za roczne dziecko: Barbara Ziółkowska
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Jacka Pykę, † siostrę Krystynę Karasiewicz oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

7 listopada 7 listopada – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † męża Ryszarda Skórę w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

8 listopada 8 listopada – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † żonę Danutę Kwiatkowską

9 listopada 9 listopada – środa — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 7.00 – za † mamę Magdalenę Wenszka w 1. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

10 listopada 10 listopada – czwartek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 18.00 – za † matkę Józefę Jarocką w 5. rocznicę śmierci, † ojca Józefa, 

† syna Krzysztofa, †† Marię i Mikołaja Romanów, †† dziadków Mu-
zyków i Jarockich oraz †† z pokrewieństwa

11 listopada 11 listopada – piątek — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
 8.00 – w intencji Ojczyzny
 18.00 – za † żonę Annę Mazur, †† rodziców Wandę i Andrzeja, †† siostry 

Mirosławę i Grażynę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

12 listopada 12 listopada – sobota — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 14.00 – chrzest: Liliana Jaworowska
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 ▪ Jeszcze do wtorku o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele różaniec 
za zmarłych zalecanych (tzw. wypominki będą czytane ok. 17.15). Przypominam, 
że również do 8 listopada można jeszcze uzyskać odpust za zmarłych (nawiedzając 
cmentarz i spełniając zwyczajne warunki uzyskania odpustu – m.in. stan łaski uświę-
cającej, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 ▪ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie 
się posiedzenie Parafialnego Zespołu Caritas.

 ▪ W środę o godz. 18.50 Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają do klasz-
toru na spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 gorąco zachęcam dzieci i młodzież do udziału 
w warsztatach muzycznych (prowadzonych przez p. Katarzynę Krynicką).
Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas szóstych. 

 ▪ W piątek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W naszym kościele Msza 
św. za Ojczyznę będzie sprawowana o godz. 8.00.

 ▪ Również w piątek (11 listopada) o godz. 10.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek 
w Leśnicy odbędzie się spotkanie Grupy Przyjaciół Misji.
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 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

1313 listopada listopada  ––  XXXIIIXXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† Otylię i Edwarda Pluta, † ich syna Edwarda
 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę 

Grochla, †† szwagrów Jana i Piotra, †† z pokrewieństwa Knopp 
i Lipok oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowa niem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


