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„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” . To, usłyszane przed
chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako
streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako
streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kon-
tekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwić” pierwsze
miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlate-
go, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla
pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”.

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powi-
nien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary i przez
to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę.
Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego sie-
bie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi,
czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne spra-
wy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I
dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa
pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o
zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?
Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza
Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszą-
ce, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego.
Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go
słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży
mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych spraw i dostrzec
drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami?
Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych wspólnot
wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar powszechny –
podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego.



DEKRET	OGÓLNY	
W	SPRAWIE	WYBORÓW	DO	PARAFIALNYCH	RAD	DUSZPASTERSKICH	

I	PARAFIALNYCH	RAD	EKONOMICZNYCH	

W związku z przedłużoną ze względów pandemicznych kadencją para ial-
nych rad duszpasterskich (dalej PRD), a także obowiązkiem funkcjonowania
w każdej para ii diecezji opolskiej para ialnej rady ekonomicznej (dalej PRE)
zobowiązuję proboszczów i administratorów para ii do przeprowadzenia no-
wych wyborów do obu rad wg przepisów Statutu	Para ialnej	Rady	Duszpa-
sterskiej z dnia 1 października 2021 r. (3/2021/A/KNC-N) oraz Statutu	Para-
ialnej	Rady	Ekonomicznej z dnia 1 października 2021 r. (4/2021/A/KNC-N)

wg podanego niżej terminarza. Gdy mowa o poinformowaniu o jakiejś czyn-
ności w konkretną niedzielę, to należy to uczynić w ogłoszeniach duszpaster-
skich podczas każdej Mszy świętej z udziałem ludu w samą niedzielę oraz na
Mszy niedzielnej sprawowanej w sobotni wieczór, który ją poprzedza.
· Dnia 7 listopada br. należy zapowiedzieć wybory do PRD.
· Dnia  14  listopada  br.  upływa  termin  zgłaszania  kandydatów  do  PRD  (I

etap.)
· Dnia 21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do

PRD.
· Dnia 28 listopada br.  ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD z

zatwierdzonej listy wyborczej (II etap).
· Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidło-

wego przebiegu wyborów; ewentualne zastrzeżenia należy składać na pi-
śmie na ręce Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii.

· Dnia 12 grudnia br. ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów i zaprzy-
siężenie nowo wybranych członków PRD.

· Dnia 31 grudnia br. upływa termin składania protokołów wyborczych do
PRD; protokoły należy przekazywać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii.

· Dnia 5 stycznia 2022 r. upływa termin powoływania składu PRE.
· Dnia 9 stycznia 2022 r. upływa termin ogłoszenia składu PRE oraz za-

przysiężenia członków PRE.
· Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania protokołów wybor-

czych do PRE; protokoły należy przekazywać do Wydziału Finansowo-
Gospodarczego Kurii.

Zobowiązując wszystkich do zachowywania w wyłanianiu członków do PRD,
jak  też PRE,  wszelkich  właściwych  przepisów  prawa  powszechnego  i  party-
kularnego, przyzywam mocy Bożego Ducha dla tych, którzy bezinteresownie
angażują swój czas i siły dla dobra swojej wspólnoty para ialnej i ku pożytko-
wi Kościoła opolskiego. Wszystkim Wam z serca błogosławię!

+ Andrzej Czaja, biskup opolski



Prządek nabożeństw
17.10.2021 – 25.10.2021

niedziela 17 października 20210 – XXIX Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, siostry Gertru-

dę, Annę i Marię brata Henryka, Łucję i Mariana Lachowski, Ernesta Marek,
zm. z pokrewieństwa Borzigursky-Mucha-Marek-Depta-Lachowski i dusze w
czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Ludwika
Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda, pokre-
wieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 18 października 2021 – Ś . Ł , E
17:30 Różaniec i Msza św. W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzy-

mującej Matki Bożej.
wtorek 19 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. rodziców Alfreda i Stefanię Szula, brata Francisz-

ka, bratową Renatę, dziadków Wiktorię i Emanuela Żymełka, Ernesta i Emilię
Garbas, Jerzego Kroker, Ludwiga Czogalla, Klarę Rzega, zm. z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 20 października 2021 – Św. Jana Kantego, prezbitera
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Jana Leśniok w 1. rocznicę śmierci.
czwartek 21 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Ma-

riannę i Antoniego Habrom, Mariannę Krybus, brata Emanuela, zm. z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 22 października 2021 – Św. Jana Pawła II, papieża
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Augustyna Szmańta, żonę Marię, wnuka Damiana,

Bernarda Kurek, dzieci, wnuka Adama, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.

sobota 23 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Wernera i Martę Krybus, rodziców, rodzeństwo,

Rudolfa Forajter, Herberta Cziesla, Dorotę Krybus, zm. z pokrewieństwa, zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 24 października 2021 – XXX Zwykła
08:00 Za zm. Ernesta Marek w 1. rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-

stwo,  zm.  zięciów  Reinharda  i  Alojza  zm.  z  rodzin  Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 25 października 2021 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Jana Garbas w rocznicę śmierci. Po Mszy św. Różaniec.



Informacje duszpasterskie
17.10.2021 – 24.10.2021

Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na misje. W ubiegłą
niedzielę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 951,50 PLN.
Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, przelewy na konto pa-
rafialne i przez mikropłatności.

Zapraszam dzisiaj o godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. W ty-
godniu różaniec codziennie przed Mszą św. o godz. 17:30. W przy-
szłą niedzielę nabożeństwo różańcowe o godz. 14:00.

Jutro przypada 18 dzień miesiąca poświęcony Najświętszej Maryi Pannie
Trzykroć przedziwnej. Zachęcam do składania wkładów do kapitału łask w
czasie pochodu ofiarnego na Mszy św. o godz. 18:00. Karteczki z formula-
rzami są na ołtarzu w kaplicy Matki Bożej.

We wtorek do salki parafialnej zapraszam na spotkanie Parafialną
Radę Duszpasterską. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie
kolejki do sprzątania kościoła na następny okres oraz przygotowanie

wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na następną 5-cio letnią ka-
dencję oraz nowej Parafialnej Rady Ekonomicznej.
W czwartek o 17:30 Różaniec dzieci, i Msza św. szkolna, a po niej spotkanie
formacyjne dla uczniów VII kl. SP przygotowujących się do bierzmowania.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.

W kancelarii i przez Internet można już zamawiać intencje mszalne
na przyszły rok. Od nowego roku msze św. poranne będą w środy i
piątki. W poniedziałki Msza św. będzie wieczorem.

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej, misyjne i diecezji opolskiej. Cena 6 zł.

Zachęcam mężczyzn i młodzieńców do wstąpienia do wspólnoty
Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, zainteresowana osoba powinna
wypełnić deklarację na stronie www.bractwoswietegojozefa.pl. Po

wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
deklarację kandydat przedstawia proboszczowi swojej parafii (do przyszłej
niedzieli). Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31.10 w Jemielnicy.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (22.10.2021, godz. 18:45) Waniek J., Kałus H., Garbas S.,
Kszuk M., Kszuk E., Pawlińska B. a w kolejny piątek (29.10.2021, godz.
18:45) Zymełka J., Chrubasik M., Szweda E., Wochnik B., Wochnik D. i
Skupień A.


