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Przeżywamy dziś III Niedzielę zwykłą.
O godz. 14.30 zapraszam na kolędowanie z naszą orkiestrą. Po nabożeństwie
odbędzie się obowiązkowa katecheza dla Kandydatów do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkoły podstawowej.
We wtorek 25.01.2022 r. w Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła zakończy się
Tydzień powszechnej modlitwy o jedność Chrześcijan.
W tym tygodniu odbędą się ostatnie dwie Msze św. kolędowe w intencji Parafian
z poszczególnych ulic naszej parafii, podczas których będziemy modlić
się o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w Nowym Roku.
Po Mszy św. będzie można złożyć dobrowolną ofiarę kolędową, jak również
wesprzeć ofiarą naszych ministrantów. Za waszą życzliwość składam gorące Bóg
zapłać!
W czwartek dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne
Rodziny według wyznaczonej listy.
W przyszłą sobotę tj. 29.01.2022 r. od godz. 8.30 odbędą się odwiedziny chorych.
Proszę o zgłoszenie ich w zakrystii lub kancelarii.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii, za tydzień na
Seminarium Duchowne w Opolu.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Od 15 grudnia 2021 r. W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego
może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących z zastrzeżeniem, że
do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie
zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę wszelkich
łask Bożych na cały tydzień.
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
Na wesoło
Do kościoła przychodzi mężczyzna niosąc ze sobą telewizor.
- A dokąd to? – pyta kościelny.
- Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie.
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III Niedziela Zwykła C 23 stycznia 2022 r. Refleksja
W modlitwie dnia III Niedzieli Zwykłej zwracamy się do Boga z prośbą: „kieruj naszym życiem
według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna mogli obfitować w
dobre uczynki”. W słowach tych wybrzmiewa zasadnicze przekonanie Kościoła wyrastające z
doświadczenia codzienności, że kiedy człowiek postępuje po swojemu, nie zawsze potrafi
czynić dobrze. Bóg zaś kieruje ludzkim życiem, kiedy człowiek nie lekceważy Jego słowa –
zarówno przykazań, jak i Dobrej Nowiny. Chodzi o posłuszeństwo słowu Bożemu, u podstaw
którego jest elementarny szacunek do tego słowa. Dlatego w liturgii słyszymy nieraz: „Kiedy
Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”.
Dzisiejsze pierwsze czytanie, wyjęte z Księgi Nehemiasza, skłania nas jednak do czegoś więcej.
Słyszymy relację z wyjątkowego wydarzenia w dziejach Jerozolimy i Narodu Wybranego. Po
przybyciu repatriantów z niewoli babilońskiej do Świętego Miasta rozpoczęto odbudowę
murów i gminy jerozolimskiej od przypomnienia ludowi
Bożego Prawa. „Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli”
mężczyźni, kobiety i wszyscy zdolni słuchać. I czytał z Księgi Prawa, a „uszy całego ludu były
zwrócone ku Księdze Prawa”. „Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w
tym celu. […] otworzył księgę na oczach całego ludu […] a gdy ją otworzył, cały lud powstał” –
to wyraz wielkiej czci i uznania dla samej Księgi i zawartej w niej mowy Boga. Następnie
„Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce odpowiedział: «Amen!
Amen!». Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi”. I czytano z
„księgi Prawa Bożego dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak że lud rozumiał czytanie”. I płakał
lud, „gdy usłyszał te słowa Prawa”. Rychło bowiem poznali, jak bardzo odstąpili od Bożego
Prawa i dlaczego doszło do niewoli babilońskiej. Boleli teraz bardzo z tego powodu i wyrazili
swą skruchę. Tragiczna historia Narodu Wybranego pokazuje jednak, że nawet wielki szacunek
i cześć do Bożego Prawa, które zachowali Izraelici mimo życia w niewoli na obczyźnie, co
potwierdza opis ich zachowania się, gdy otwarto Księgę i zaczęto ją czytać, nie dają gwarancji

życia według Bożego Prawa i pełnienia woli Bożej w codzienności. Potrzeba umiłowania Boga
i bojaźni Bożej, które sprawiają, że człowiek z wielkim przejęciem szuka woli Bożej i stara się ją
realizować. Ważny komunikat dla wierzących w Boga: słowa Bożego nie wolno ani lekceważyć,
ani unikać. Gdy zorientujemy się, że odstąpiliśmy od wypełniania go, zrodzi w nas pożądaną
skruchę na drodze pojednania z Bogiem. Natomiast stale winno być przyczyną naszej radości,
gdyż jest światłem i pozwala nam pewnie kroczyć Bożą drogą pośród mroków życia na tej ziemi.
Pytanie tylko: jak słuchamy, czy słuchamy i czy staramy się żyć Bożym słowem, jak bardzo?!
bp Andrzej Czaja

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 24.01.2022 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
w intencji Parafian z Chróściny: ul. Niemodlińska od Kościoła do Mechnic nr
nieparzyste do 1a, oraz ul. Komprachcicka, ul. Klasztorna.
WTOREK –25.01.2022 –ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
18:00 Za + Iwonę Półtorak – od przyjaciół z Niemodlina.
ŚRODA – 26.01.2022 –ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
18:00 Za + Reinholda Glomb w 30 dzień po śmierci.
CZWARTEK– 27.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. Kolędowa/szkolna: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w
intencji Parafian z Chróściny:ul. Kolejowa za przejazdem kolejowym(Osiedle), ul. 1
Maja, ul. Wiatrakowa, ul. Krótka, ul. Piaskowa, ul. Św. Józefa, ul. Ogrodowa, ul.
J.Kani, ul. Kopernika, ul. Kochanowskiego.
PIĄTEK– 28.01.2022 – ŚW. TOMASZA Z AKWINU, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA
18:00 Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka: Leny Kilian oraz
o błogosław. Boże i zdrowie w intencji Beaty i Dariusza Słobodzian z ok. 35 r. ślubu
i o opiekę Bożą dla całej rodziny.
SOBOTA – 29.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Intencja wolna….
18:00 Za + męża Horsta Świentek, ++ rodziców z obu stron, siostry: Teresę, Marię, Martę,
za wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
NIEDZIELA– 30.01.2022 – IV ZWYKŁA
7:00
Intencja wolna…
9:00
W intencji Parafian.
10:30 Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Szymona Jendryschik z ok. przyjęcia
Sakramentu Chrztu św., za jego brata Dawida, rodziców i chrzestnych oraz
o błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
14: 30 Nieszpory.

PONIEDZIAŁEK – 31.01.2022 – ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA
18:00 Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + ojca Erwina w 3 r. śm.
i + mamę Gertrudę Rokita oraz za wszystkich ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu
cierpiące.
WTOREK –01.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 W intencji ks. proboszcza w 1 r. posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
ŚRODA – 02.02.2022 –ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
7:00
Intencja wolna…
18:00 Za ++ męża Rudolfa Pudelko, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. Pudelko,
Klemens.
CZWARTEK– 03.02.2022 –I CZWARTEK MIESIĄCA
7:00
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, w intencji ks. Proboszcza Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących
i zmarłych Matek - intencja od Bractwa Matek z Mechnic – GODZINA ŚWIĘTA.
18:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej o szczęśliwe rozwiązanie i o błogosław. Boże dla
rodziców.
PIĄTEK– 04.02.2022 –I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy
i całego świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa
– intencja od Bractwa Ojców z Mechnic. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
18:00 Intencja wolna…
SOBOTA – 05.02.2022 – I SOBOTA MIESIĄCA, ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7:05
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7:30
I. Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na wynagrodzenie za
grzechy świata oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne Bogiem i wzajemną
miłością. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – Różaniec.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinach Kulla, Pietruszka,
Woźniak i Pudełko.
18:00 Za ++ rodziców Juliannę i Stanisława Lichy, Marię i Konrada Kochanek, ++ brata,
siostry, szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosław. Boże i zdrowie
w rodzinie.
NIEDZIELA– 06.02.2022 – V ZWYKŁA
7:00
Za + tatę Mirosława Karasiewicza w 3 r. śm. oraz za ++ z rodziny.
9:00
Za ++ żonę Annę Jurek, syna Henryka, synową Lidię, rodziców, ++ z całego pokrew.
Jurek, Bialik, Wesolowski, Miętus, Hainrych oraz o błogosław. Boże w rodzinie.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Genowefy i Władysława
Kotynia z okazji 50 r. ślubu oraz o błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
14:30 Nieszpory.

