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Przeżywamy dziś V Niedzielę zwykłą.
Nieszporów dziś nie będzie!
Ks. Prałatowi Piotrowi Kondzieli dziękuję za podjęcie obowiązków
duszpasterskich w naszej parafii podczas mojej nieobecności związanej z
niedyspozycją zdrowotną. Dziękuję także za wszelką życzliwość, dobre
słowo oraz troskę w tym czasie.
W piątek 11.02. przypada wspomnienie NMP z Lourdes, jest to zarazem
Światowy Dzień Chorego. Zapraszam wszystkich chorych i seniorów na
Mszę św. o godz. 9.00 z błogosławieństwem chorych.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam
kolejne Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Opolu,
za tydzień na potrzeby naszej parafii.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
W najbliższym czasie jest trochę wolnych intencji. Jeśli ktoś chciałby
zamówić Mszę św., to może to uczynić w zakrystii lub kancelarii.
Na prośbę Dyrekcji naszej Szkoły Podstawowej informujemy, że
rozpoczęła się rekrutacja uczniów na nowy rok szkolny.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę wszelkich
łask Bożych na cały tydzień.
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
Na wesoło
Przed sekretarzem papieskim staje pielgrzym i dając mu wizytówkę prosi o rozmowę z
papieżem. Sekretarz ogląda ją i biegnie czym prędzej do papieża, który za chwilę zjawia się
przed pielgrzymem w towarzystwie kardynałów i wita go serdecznie:
- Cóż za spotkanie! Mówcie szybko, jak to się stało, że macie napisane na wizytówce: Teodor,
szwagier Pana Boga.
- Widzicie, proste. Romek Cebula miał dwie córki. Jedną wziąłem ja, a drugą Pan Bóg. Świeć,
Panie, nad jej duszą… - odpowiada wznosząc wzroku ku niebu.
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V Niedziela Zwykła C 6 lutego 2022 r. Refleksja
Liturgia Słowa Bożego V Niedzieli Zwykłej w Roku C odnosi nas do tematu powołania.
Najpierw o początkach swego powołania mówi prorok Izajasz, następnie św. Paweł w I Liście
do Koryntian zwraca uwagę na swoje apostolskie powołanie. Natomiast Ewangelista Łukasz
odnosi nas do wydarzenia powołania Szymona. W tym wszystkim znajdujemy zasadnicze myśli
dla rozumienia i realizacji powołania chrześcijańskiego, którym obdarowany jest każdy z nas –
a więc nie tylko kapłani i siostry zakonne.
Przede wszystkim u podstaw naszego powołania do bycia uczniem Pańskim, do bycia
chrześcijaninem nie ma naszej zasługi. Podobnie jak św. Paweł, każdy z nas „za łaską Boga jest
tym, czym jest”. I chodzi o to, by tej łaski nie zmarnować. Wymaga to od nas stałej pracy nad
sobą – a ściślej rzecz ujmując, naszej współpracy z łaską Bożą. Z tekstu Izajaszowego wynika, że
nie może nam zabraknąć elementarnej pokory, mężnego stanięcia przed Bogiem w prawdzie!
A także gotowości pójścia tam, dokąd Bóg pośle. Prorok wyznaje: „ ...jestem mężem o
nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach”. A kiedy doznał
uzdrowienia – jego wina została zmazana i zgładzony został jego grzech – w odpowiedzi na
Boże wołanie „Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?” zadeklarował „Oto ja, poślij mnie”.
Takiej dyspozycyjności oczekuje od nas Pan.
Ewangelia dzisiejsza zawiera bardzo znane zawołanie Chrystusa do Szymona: Duc in altum –
wypłyń na głębię. Jezus woła jednak do nas wszystkich, do każdego swego ucznia: „Zostaw
mielizny i wypłyń na głębię, i zarzuć sieci na połów”. Realizacja zadania – jak pokazuje nam
Łukasz – zakłada wysoki stopień zawierzenia Jezusowi, zdania się bardziej na Niego, aniżeli na
własne doświadczenia, projekty i oczekiwania. Domaga się również odwagi i męstwa z myślą o
podjęciu nieznanej bliżej misji zlecanej nam przez Chrystusa. Jezus wyraża rzecz bardzo prosto:
„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił!” W ten sposób daje nam do zrozumienia, że nie
powinniśmy skupiać naszej uwagi na naszej niegodności, a nawet grzeszności, bo to mimo
wszystko jest koncentrowaniem uwagi na sobie. Ważniejsze jest to, by wypływać na głębię,

uczyć się rzetelnego rzemiosła i ratować życie innych, życie Boże wokół siebie. Skupić się trzeba
na zadaniu i motywować tym, że Jezus na nas liczy. Obudźmy więc w sobie więcej gorliwości
apostolskiej, starajmy się odważnie wychodzić naprzeciw tych, którym trudno, którzy pogubili
się na ścieżkach życia. Zaczynajmy jednak od własnego domu! trzeba nam być Apostołami
własnych domowników. Pan na nas liczy, że pomożemy Mu zebrać obfity połów... nie można
tego działania odnosić tylko do księży i osób zakonnych. Wszyscy jesteśmy wezwani do
krzewienia naszej wiary. Jest autentyczna tylko wtedy, gdy się nią dzielimy. I nie martwmy się
o słowa, jak i co mówić – otwierajmy się na działanie Ducha. Na trudy apostolskie – niech Pan
nam błogosławi – idźcie w pokoju Chrystusa.
bp Andrzej Czaja

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 07.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar zdrowia w intencji Wandy
oraz o błogosław. Boże na dalsze lata życia.
WTOREK –08.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Intencja wolna…
ŚRODA – 09.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Intencja wolna…
CZWARTEK– 10.02.2022 –ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
18:00 Intencja wolna…
PIĄTEK– 11.02.2022 –NMP Z LOURDES, ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
9:00 Za wstawiennictwem NMP z Lourdes z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski,
siły i cierpliwość w znoszeniu krzyża choroby w intencji wszystkich chorych
i cierpiących naszej Parafii oraz za tych, którzy się chorymi opiekują.
SOBOTA – 12.02.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30 Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla + brata Alfreda Panusz
w 2 r. śm.
18:00 Za wstawiennictwem Anioła Stróża o Jego opiekę w intencji rocznego
dziecka Antoniego Buchwald oraz o błogosław. Boże i zdrowie dla rodziców i
chrzestnych.
NIEDZIELA– 13.02.2022 – VI ZWYKŁA
7:00 Intencja wolna…
9:00 Za ++ rodziców Marię i Jana Kołodziej, ojca Konrada Szemainda, brata
Zygfryda, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrew., dusze w czyśćcu
cierpiące oraz z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinach: Kołodziej, Kowol, Kuczyński.
10:30 Za + ojca i dziadka Piotra Stach i wszystkich ++ z pokrew. Stach.

14:30 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 14.02.2022 –ŚW. CYRYLA I METODEGO, PATRONÓW EUROPY
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Konrada Niedziela, ojca Rocha Pudełko oraz ++
z pokrew.
WTOREK –15.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Za + Agnes Lichy w 30 dzień po śmierci.
ŚRODA – 16.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Intencja wolna…
CZWARTEK– 17.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Intencja wolna…
PIĄTEK– 18.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Intencja wolna…
SOBOTA – 19.02.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Michała
z okazji urodzin oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
II.Za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane
łaski i opiekę, z prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę św. Józefa i
bezpieczeństwo we wszelkich pracach dla pracowników i ich rodzin.
18:00 Za ++ rodziców Lucję i Rudolfa Hollek, Małgorzatę i Antoniego Porwol oraz
+ brata Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA– 20.02.2022 – VII ZWYKŁA
7:00 W intencji Parafian.
9:00 Za + Jerzego Mann w 30 dzień po śmierci.
10:30 Za ++ rodziców Annę i Józefa Gonsior o dar życia wiecznego.
14:30 Nieszpory.
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej
Brak kapłanów w naszej diecezji jest wciąż ogromny. Wciąż zajmujemy jedno
z ostatnich miejsc w kraju, gdy idzie o przeliczenie liczby wiernych na jednego kapłana.
Brakuje kapłanów. Istnieje ponadto spora liczba starszych i przepracowanych
kapłanów, którym musiałem odmówić młodego pomocnika. Wzywam ponadto naszą
szlachetną młodzież do odważnej i radosnej odpowiedzi na głos Chrystusa. Waszej
pozytywnej odpowiedzi i gorliwej posługi potrzebuje tak bardzo Kościół powszechny
jak i nasz Kościół lokalny – opolski.
abp Alfons Nossol

