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Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych 

ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 29 sierpnia 

br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii 

w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz 

o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko 

jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem 

swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. 

(Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw 

podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do 

ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem 

od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz 

tych, którzy niosą im pomoc.     

Refleksja 
„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden 

z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które 

przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga 

swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe 

i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak 

siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”. Po raz kolejny 

faryzeusze chcą schwytać Jezusa w pułapkę, zweryfikować Jego naukę, przyprzeć Go do 

muru, pogrążyć Go w zawiłościach tysiąca przykazań. Przekonamy się, co On wie, 

przekonamy się, czy prawidłowo naucza tego, co nauczać należy. 

Jezus radzi sobie z taką swobodą, przejrzystością i twórczą mocą, że faryzeusze aż 

zaniemówili. Cytuje mianowicie dwa klasyczne teksty: „Będziesz miłował Boga... Będziesz 

miłował bliźniego twego...” - prosta odpowiedź dobrego ucznia, ale On wyprowadza z niej 

dwie niezwykle ważne nowości. Po pierwsze, zbliża On obydwa przykazania, nadając im to 

samo znaczenie. Od tej minuty miłość bliźniego zostaje postawiona obok miłości Boga i już 

tego miejsca nie opuści. Po drugie, Jezus rozpala blask tego jedynego diamentu, który odtąd 

ma królować nad wszystkim, co myślimy i co robimy: wszystko zależy od miłości. 

Przytłaczające wyliczanie tego, co należy i czego nie należy robić, staje się strumieniem 

tysiąca odpowiedzi na jedyne pytanie: jak mam kochać? Wszystko, co zawarte jest w Pismach 

- mówi Jezus - całe Prawo i prorocy, a zatem wszystko, czego Bóg od nas oczekuje, wypływa 

z dwóch przykazań wzajemnie ze sobą spojonych. Ci, którzy przyszli stawiać Mu pytania, 

którzy lubili dzielić włos na czworo, zostają sprowadzeni do tego, co najistotniejsze: 

„Kochajcie”.          Andre Seve 



Złota myśl tygodnia 
Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść (Alfred de Musset). 

Na wesoło 

Rozmowa księdza z kandydatem na chrzestnego: 

- Wierzy pan w Boga? 

- Wierzę 

- To dlaczego pana nie widywałem przed pandemią na niedzielnej Mszy? 

- Bo moja wiara jest bezobjawowa. 

 

- Jasiu czemu śpisz na lekcji? 

- Nie śpię 

- To powtórz moje ostatnie zdanie! 

- Czemu śpisz podczas lekcji. 

Opowiadanie     Lęk przed cudem 

Pewnego razu Bóg postanowił wysłać na Ziemię swojego anioła, aby ten sprawił cud ludziom. 

Spośród całych zastępów wybrał jednego i powiedział mu, co ma uczynić. Anioł był bardzo 

dumny z tego, że to właśnie jemu Bóg zlecił tę misję. Obiecał Panu, że sprawi się najlepiej jak 

potrafi. Kiedy dotarł na ziemię, wszedł do baru leżącego przy jednej z głównych ulic miasta. 

Siedziała w nim grupka łudzi. Mężczyzna w szarym garniturze, w wieku około czterdziestki, 

który opuścił rodzinę dla innej kobiety i od dziesięciu lat nie widział ani swej żony, ani córki. 

Kobieta ta zostawiła go po ośmiu latach, ale on nie miał odwagi wrócić do domu po tym 

wszystkim, co się stało. W barze był też starszy pan z kijem bilardowym w ręku, który głośno 

odgrażał się wszystkim, że jest najlepszy i nikt z nim nie wygra w bilard. Obok niego piła 

kawę przy stoliku młoda dziewczyna, która przyjechała z prowincji do wielkiego miasta, by 

pracować w klubie nocnym. Miała zamiar pozostać tu przez dwa albo trzy miesiące, a potem 

rzucić tę pracę i zacząć żyć normalnie. Wszyscy ci ludzie mocno trzymali się swoich 

postanowień. Mieli jeszcze jedną wspólna cechę - każde z nich czegoś się obawiało. 

Mężczyzna w garniturze bał się zadzwonić do córki. Starszy pan drżał na samą myśl o tym, że 

ktoś potraktuje poważnie jego przechwałki i stanie z nim w szranki. A dziewczyna bała się, że 

ktoś może ją skrzywdzić. - Witajcie - powiedział anioł, który przybrał postać mężczyzny 

w średnim wieku. - Jestem aniołem i chcę podarować wam cud. 

- Nie żartuj sobie z nas, nieznajomy człowieku - odezwały się oburzone głosy 

- Nie, to prawda. Uwierzcie mi. Rzeczywiście jestem aniołem i chcę wam podarować cud. 

- Nie potrzebujemy twojego cudu, podaruj go komuś innemu - odparł mężczyzna z kijem 

bilardowym w ręku. - Jak to, nie chcecie cudu? Przecież chcę dać go wam zupełnie za darmo. 

Nie pragnę niczego w zamian. - Chyba nie jesteśmy gotowi na przyjęcie cudu. Każdy z nas 

ma coś na sumieniu. Najpierw musielibyśmy uporządkować nasze życie. Może wtedy ktoś 

z nas mógłby przyjąć ten dar. - To nie jest tak, jak mówisz. Każdy czeka na cud, a gdy już go 

otrzyma, boi się, że będzie musiał zmienić swoje dotychczasowe życie i rozpocząć nowe 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Przenajświętsza Ofiara Ołtarza nie jest tylko czystym i zwykłym wspomnieniem mąk 

i śmierci Jezusa, Chrystusa ale prawdziwym i istotnym składaniem ofiary, co uczynił już na 

Krzyżu, ofiarując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako Hostię najmilszą. „Albowiem tu 

i tam jedna i ta sama jest Hostia, i ten sam składa obecnie Ofiarę za pośrednictwem kapłanów, 

który niegdyś siebie samego ofiarował Ojcu na Krzyżu, z różnicą tylko w sposobie 

ofiarowania” (Pius XII). 



INTENCJE MSZALNE   25.10 – 01.11.2020 /BW/ 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – (25.10) – Kiermasz  

7.00. Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kubosz, za + męża i za ++ z pokrewieństwa. 

8.30. /PL/ I. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Marka Ledwig w 4 rocznicę śmierci, za + 

ojca, za + teścia za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

II.  Za + Huberta Deja w 30 dzień po śmierci. 

10.00. Do Matki Bożej Różańcowej i św. Urszuli o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 

            pewnej intencji, za + ojca, za + siostrę, za + brata i za ++ z rodziny z obu stron i 

            za dusze w czyśćcu cierpiące. 

PONIEDZIAŁEK (26.10)  

6.30. I. Do Miłosierdzia Bożego za ++ Agnieszkę, Franciszka Piechota, ++ Monikę, 

Franciszka, Andrzeja Wróbel, + Józefa Depta, za ++ z pokrewieństwa Piechota, Wróbel, 

Kiczmach. 

 II. Do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Barbary. 

WTOREK (27.10)  

6.30. I. Do Miłosierdzia Bożego za ++ mamę w kolejną rocznicę śmierci, ojca, teściów i 

szwagra oraz za wszystkich ++ z rodziny. 

 II. Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze 

zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 80. rocznicy urodzin. 

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA (28.10)  

6.30. I. Do Matki Bożej Różańcowej za + męża z rodzicami, za ++ teściów oraz o 

błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

 II.  Za + Władysławę Pająk w 1 rocznicę śmierci. 

CZWARTEK (29.10)  

6.30. I. Do Anioła stróża w intencji wnuków Emilki, Amelki, Alana i Mai, prosząc o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże z okazji urodzin. 

 II. Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, zdrowie w rodzinie i opiekę Matki Bożej. 

PIĄTEK (30.10)  

6.30. Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego dla dzieci i całej rodziny 

oraz za ++ z pokrewieństwa. 

SOBOTA (31.10)  

6.30. I. Za + Alojzego i Marię Krawczyk, + żonę Marię, ++ kapłanów i wszystkich ++ z 

pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 II. Do Opatrzności Bożej za + żonę i matkę Annę o zbawienie wieczne. 

18.00. Do Miłosierdzia Bożego za ++ dobrodziejów kościół i klasztoru. 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11) 

7.00. Do Miłosierdzia Bożego za ++ pracowników pracujących w klasztorze o radość życia 

wiecznego. 

8.30. /D/ Za poległych i zaginionych na wojnach z Borek Wielkich i Brońca oraz za ++ ojców 

i braci z naszego klasztoru. 

10.00. I. Ku czci Wszystkich Świętych w intencji parafian. 

II. Do Wszystkich Świętych, z podziękowaniem za odebrane łaski i prosząc o dalsze 

błogosławieństwo Boże z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny, 

jak również o niebo dla wszystkich ++ z rodziny. 

 III. Za + Adelajdę Kołodziej w 30. po śmierci. 



OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE  25.10 – 01.11.2020 /BW/ 
Dziś XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – Rocznica Poświęcenia Kościoła 

O godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe. 

Od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 nabożeństwo Różańcowe.  

PIĄTEK (30.10)  

O godz. 6.00 Droga Krzyżowa a następnie Msza św.  

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11) 

Msza św. o godz. 7.00, 8.30 w języku niemieckim i suma o godz.10.00.  

O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych, które rozpoczniemy przy 

kościele św. Bartłomieja na cmentarzu, nie będzie nabożeństwa z kazaniem w kościele. Wierni 

w tym czasie - zachowując odpowiedni dystans i zasłaniając usta i nos – prosimy aby wierni 

pozostali przy grobach swoich bliskich. O godz. 20.00 na cmentarzu różance za zmarłych. 
Od 1 do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za 

pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe 

zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, 

odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania 

do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele 

na wypominkach, które można składać przy furcie klasztornej. 

Inne ogłoszenia: 

1. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w czasie Mszy św. porannej i od 

godz. 17.30 do 18.45. W sobotę od 17.30 do 19.00. 

2. Na stoliku przy wejściu do kościoła wyłożone są kartki na wypominki, które można składać 

przy furcie klasztornej. 

3. Od poniedziałku 02 listopada do soboty 07 listopada o godz. 17.45 czytanie wypominek 

i Różaniec za zmarłych następnie Msza św. wieczorna za naszych zmarłych polecanych 

w wypominkach. W niedzielę 8 listopada o godz. 15.00 czytanie wypominek i Różaniec za 

zmarłych . Wypominki można składać przy furcie klasztornej. 

4. Na wniosek Rady Parafialnej uprasza się Parafina i Gości o segregowanie śmieci 

z cmentarza, plastik, sztuczne kwiaty i szkło wyrzucamy do czarnego kontenera, a na 

kompostownik wyrzucamy kwiaty. 

5. Na furcie klasztornej są do nabycia: Kalendarz parafialny z uroczystościami i różnymi 

wydarzeniami  naszej Parafii na rok 2021, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na 

remonty przy naszym kościele, Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych 

ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 29 sierpnia br. 

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii 

w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz 

o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko 

jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem 

swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają one lekceważone. 

(Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw 

podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do 

ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem 

od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych 

oraz tych, którzy niosą im pomoc.     

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 



Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych - znanych 

i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest 

- jak czasem się ją nazywa – „Świętem Zmarłych”. W dniu Wszystkich Świętych 

Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia 

i przebywa u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali 

oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości 

ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz 

wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. 

Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym 

powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest 

powołany do świętości.  
2 listopada natomiast obchodzimy Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia w liturgii 

wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają 

w czyśćcu. Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia 

Zadusznego, razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, 

obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród 

tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła 

wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.  

Odpusty za zmarłych 
Pierwsze dni listopada od 1 do 8 stanowią zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu 

zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez 

Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy 

w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto 

uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.  

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach: 

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od południa i przez cały 

Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go 

uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za 

zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest 

cząstkowy. 

3. Warunki uzyskania odpustu są następujące: 

• Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 

powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do 

jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy) 

• Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski 

uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie: Ojcze nasz...., 

Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Ważne: Trzy warunki: 

spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed 

lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi 

być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać 

wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można 

uzyskać tylko jeden odpust zupełny. 
 


