
23.10.2022 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Nabożeństwo Różańcowe. 
08:00 Za + ojca i brata Piotra Samborskiego, + matkę Elżbietę + Bolesława Miarka;  
za ++ rodziców Władysława  i Janinę, brata Krzysztofa, siostrę Jadwigę i pokrew. za obu 
stron. 10:00 Do Bosk Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże 
w rodzinie w int. Marii i Józefa Raduchowskich z ok 70 ur.; do Bosk. Op. za wstaw MB 
Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błog. w int. 
Zyklyndy i Jerzego z ok. r. ślubu, o Boże błog. z 90 r. ur. Wernera Krystosska. 
   FILM na faktach. Johnny. Początek szokuje lecz oddaje prawdziwe uliczne słownictwo, 
wulgaryzmy, środkowy palec, muzyka rap, siła, wolność – ja mam prawo. Jak  
z buntowników rodzi się młodzież wysokich lotów i ambicji, pomocy.  Warto zobaczyć 
zwiastun. Rezerwacja w Opolu dla par. Fałkowice dla 50 osób.  W przypadku większej ilości 
chętnych możliwość do 100 osób. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie – sale kin dla  
„Johnny” są pełne. Zapisy do 02.10. br. z wpłatą 14zł. Bilety ulgowe dla wszystkich!) 

Film – jest pomocą dla rodziców – w wychowywaniu dzieci i młodzieży, jak kształcić w sobie 
i motywować do empatii, pomocy, jak dobrze wymagać 

Film jest pomocą dla młodzieży – w odkrywaniu jak ważne jest wspólne i indywidualne 
dawanie siebie, radość i sens zjawią się niespodziewanie 

Film otwiera oczy starszemu pokoleniu – że młodzież nie jest „do bani, do kitu”, ponieważ  
w każdym drzemie potęga ducha, jeśli umiejętnie pomogą rodzice, wychowawcy  

a młodzież zechce. 
Film umacnia, odświeża umysł i serce, dodaje sensu, rozświetla smutki, wnosi smak życia. 

Film pokazuje, kto będzie przy Tobie – kiedy kumpli, znajomych czy rodziny, zabraknie. 
Film jest nieprzeciętny, to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza  
i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, chłopaka, 

który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok 
sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana 
Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych 

buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, 
czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii.  

A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później 
Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Nietypowe spojrzenie na życie, Kościół – 

odważne myślenie, działanie, ogromna siła modlitwy i wiary.  Pomagał chorującym na raka, 
choć  sam zmagał się z glejakiem mózgu.  Film otrzymał już 4 prestiżowe nagrody. ***** 

 

 

 

 

                 Obiad dla zaproszonych gości w OSP Fałkowice.  

    

 

 
PONIEDZIAŁEK  26.09.2022 18:00  Za ++ rodziców Alfreda i Teresę Smyrek, zięcia Artura  
i całe pokrew. z obu stron, za + brata Wiesława Szetela w r. śm., 
WTOREK  27.09.2022    18:00 Za + ojca Kazimierza Chrzan + Teresę, za ++ rodziców 
Władysława i Władysławę Ramuś i brata Jana.          
ŚRODA 28.09.2022  Int. wolna…     
CZWARTEK 29.09.2022  ŚW. ARCHANIOŁÓW. 18:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże w rodzinie Renaty i Wojciecha oraz w int. dzieci 
i wnuków. 
PIĄTEK 30.09.2022   18:00 (Szkol.) Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie i Błog. Boże  z ok. 58 ur. Piotra Kuklok i Boże Błog. dla całej rodziny. 
I SOBOTA  1.10.2022   17:30 Nabożeństwo Różańcowe.  
08:00 GODZINKI NMP. Msza św. W int. wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Szkaplerznej 
i Margaretek o błog Boże w ich rodzinach, z podziękowaniem za dar ich wytrwałej modlitwy 
dla dobra parafii i Kościoła, za Siostrę Justynę. 
10:00 Ocalić przed zapomnieniem – dzieci i młodzież – kanapki- Adoracja – Spotkanie z 
chorym, samotnym, starszym.  
18:00 (Ndz.) Za + brata Stanisława Górskiego od siostry Kazimiery z rodziną; za ++ 
rodziców Krystynę i Joachima Klyszcz, + teścia Stanisława Cygan, + siostrę, szwagierkę 
Agnieszkę Bochenek i ++ z pokrew.  
2.10.2022 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIADECTWO MAŁŻEŃSTWA JOANNY I SEBASTIANA  
( PRACA- RODZINA – ROZPAD, SKLEJANIE POROZBIJANYCH MAŁŻEŃSKO –RODZINNYCH-   
                                                  WYCHOWAWCZYCH PUZLI ŻYCIA) 
08:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w int. 
Józefy i Eugeniusza Stryj z ok. 40 r. śl.; do Bosk. Op. za wstaw. MB Fatimskiej z podz. za 
otrzymane łaski  z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie Sura w r. ślubu; do Bosk. 
Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą dalsze zdrowie i Boże Błog. dla Marii z ok. 80 ur. 
oraz o zdrowie i Opiekę Bożą w rodzinie Medelnik. 
10:00 Do Bosk. Op., Anioła Stróża z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
Boże Błog. z ok ur. Emilii Marczak oraz o potrzebne łaski dla Karoliny, z podziękowaniem za 
dar wiary i wychowania w intencji rodziców od nowożeńców Pauliny i Dawida. Wręczenie 
różańców – DZIECIOM PIERWSZOKOMUNIJNYM, materiałów duszpasterskich  dla rodziców  
i dzieci.  I Ndz. miesiąca: Adoracja Pana Jezusa od 15:00 do 21:00. OSTATNIA W 2022 R. 
15:00 Nabożeństwo Różańcowe.               
PONIEDZIAŁEK  3.10.2022   17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 Za + mamę Czesławę Szetela w r. śm. oraz + ojca Jana. 
WTOREK 4.10.2022  św. Franciszka. 17:30 Nabożeństwo Różańcowe.  
18:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błog. z ok. 3 

L I S T  P A R A F I A L N Y  
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. bpa Stanisława m., w Fałkowicach 
(+48) 77/ 4-698 -155 . Bóg zapłać w imieniu nas Parafian za wsparcie 
konto parafialne: 11 8890 1066 0002 7342 2004 0001  

Paolo: „Choroby takie jak moja SM, czynią nas równymi, uderzają, nie oceniając naszych 
historii, dobroci, pochodzenia społecznego i projektów. Dlatego też w życiu, nawet w małości 
róbcie, ile tylko możecie, by pomagać bliźnim, nie marnujcie waszego życia, pamiętajcie młodzi 
o różańcu w kieszeni – sięgajcie po niego. Totalnie sparaliżowany raper Paolo wystąpił na 
kultowym festiwalu włoskiej piosenki w San Remo. Publiczność oklaskiwała go na stojąco”.  
"Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od zła, grzechu, jeśli 
pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie  
i odmawiajcie różaniec zawsze, bez względu na to jak jesteście utrudzeni" - Pius IX 



r. śl. Sylwii i Tomasza  oraz o Opiekę Bożą w rodzinie; do Bosk. za wstaw. św. Rocha z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błog. z ok. ur. Michała Pawła oraz  
o Boże Błog. w rodzinie.       
ŚRODA 5.10.2022 Św. Faustyny. 08:00 Za + ojca Jerzego Sobania w r. śm. kuzyna Ryszarda. 
I CZWARTEK 6.10.2022   17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 Do Chrystusa Króla Najwyższego O NOWE POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA Z 
NASZEJ PARAFII, za ks. Proboszcza o dary Ducha Świętego w posłudze i zdrowie od 
Wspólnot Żywego Różańca, MB Szkaplerznej, Margaretek, Rady Parafialnej i PZC; do Bosk. 
Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z ok. ur. Marka i o 
Boże Błog. dla Genowefy i Lecha oraz wnuków. 
I PIĄTEK  7.10.2022 N.M.P. KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. 
10:00 Odwiedziny chorych – zgłoszenia w zakrystii  
17:30 Nabożeństwo Różańcowe.   
18:00 (Szkol.) Za ++ rodziców Marię i Ericha Slabik, ich rodziców, rodzeństwo i całe 
pokrew.; za + mamę Urszulę, siostrę Klaudię, ojca Karola Szeląg; za ++ Franciszkę i 
Michała Szydełko, + brata, pokrew. i dusze czyśćcowe. 
Spotkanie Formacyjne dla dzieci I Komunijnych. 
SOBOTA 8.10.2022  17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
08:00 Za ++ Marię i Antoninę Słomińską, o łaskę przebaczenia win, zbawienie wieczne. 
09:00 ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA MINISTRANTA  
10:00 ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA LEKTORÓW 
14:00 Do Bosk. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie 
w int. rocznego dziecka Mikołaja Majewskiego oraz w int. jego rodziców i chrzestnych. 
18:00 (Ndz.) Za ++ z rodzin Riewold, Czech, Arendarski, Polikowski; za ++ rodziców 
Kazimierza i Kazimierę Radoła; za ++ rodziców Hildegardę i Ericha, ojca Rudolfa Kalis ++ 
dziadków z obu stron. 
9.10.2022 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ( II NIEDZ. MIESIĄCA ZBIÓRKA DAR RODZIN NA 

MALOWANIE KOŚCIOŁA MARZEC 2023R.). 
– ŚWIADECTWO MAŁŻEŃSTWA JOANNY I SEBASTIANA ( WSPÓŁCZESNE NAŁOGI, GDZIE SZUKAĆ 

WSPARCIA, WSTYD I PRZEŁAMANIE OBAW – ODWIECZNA MIŁOŚĆ BOGA, KTÓRY PODNOSI. 
08:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże w 
rodzinie Czerniawski; do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
Błog. Boże z ok. r. śl. Anny i Tomasza Kuklok oraz o Błog. dla dzieci Kacpra i Karoliny, 
opiekę Bożą w rodzinie 
10:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z ok. 
40 r. śl. Ireny i Czesława; do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie 
i Błog. Boże z ok. 20 r. śl. Mirosławy i Krzysztofa Mainka oraz o opiekę Bożą dla dzieci; do 
Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z ok. 60 ur. 
Anny. 16:00 Wyjazd autokarowy, bilet ulgowy 14zł, godz.17:00 KINO HELIOS w Karolince       
Opole. Zapisy w zakrystii z wpłatą 14zł.  

PONIEDZIAŁEK  10.10.2022 17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 18:00 Do Bosk. Op. z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże dla Jerzego i Stefanii oraz o Boże 
Błog. dla dzieci i wnuków. 
WTOREK  11.10.2022  17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 18:00 Do Bosk. Op. za wstaw. MB 
Fatimskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże w rodzinie 
Świerc.     ŚRODA 12.10.2022  Int. wolna 
CZWARTEK 13.10.2022 18:00 Nabożeństwo Fatimskie. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w 
intencji Ks. Proboszcza o Dary Ducha Świętego w posłudze i dar zdrowia; za chorych, 
czekających na operacje, zmagających się z wszelkimi trudnościami, Bożemu miłosierdziu 
++ rodziców Jana i Jadwigę Towara, + siostrę Barbarę, szwagra Jana, Alojzego i Edytę 
Rudek, Alberta i Paulinę 
PIĄTEK 14.10.2022  17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 (Szkol.) Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. 
Boże w rodzinie Kupilas.  
SOBOTA 15.10.2022   08:00 Za + Tadeusza Michalskiego, + Annę o łaskę nieba. 10:00 

ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA LEKTORÓW 17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 18:00 (Ndz.) Za ++ 
rodziców Annę i Wincentego Czech, męża Kazimierza, dziadków i pokrew.; za ++ ojców 
Józefa Tomczyk i Stanisława Michaś, za ++ dziadków z obu stron. 
16.10.2022 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Nabożeństwo Różańcowe.  XXII Dzień Papieski 
08:00 Za + męża Stefana Sielskiego, rodziców Mariannę i Walentego, ++ teściów, + zięcia 
Mirosława, za + męża Mieczysława Porada 5 r. śm.; za ++ rodziców Marię i Franciszka 
Fikus, ++ dziadków + Hedwig ++ pokrew; za ++ rodziców Helenę i Michała Biernackich, 
+ brata Pawła, + siostrę Zofię ++ pokrew. i dusze czyśćcowe.  -- Kremówki… do nabycia-- 
10:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błog. w int. 
Marii Pękalskiej z ok 90 ur.; Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie i Błog. Boże w int. 10 r. śl. Zenona i Katarzyny oraz w int. dzieci Bartosza i Kacpra. 
PONIEDZIAŁEK  17.10.2022 17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 Za + męża Rudolfa, ++ z rodziny Sciana ++ siostry Zofię i Agnieszkę. 
WTOREK  18.10.2022  17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 Do Bosk. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z ok. 
32 r. śl. Marzeny i Krzysztofa oraz o Boże Błog. dla dzieci. 
ŚRODA 19.10.2022  Nabożeństwo Różańcowe. Int. wolna… 
CZWARTEK 20.10.2022 17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 Za + Pawła Moćko, 4 r. śm.; za + męża Gerharda Towara i pokrew. 
PIĄTEK 21.10.2022  17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 (Szkol.) Za + babcię Marię 12 r. śm.; za ++ Piotra i Marię Rosiek oraz za ++ Rozalię 
Banda; za ++ Jadwigę Fusy, Agnieszkę Riwoldt, Weronikę Jendro. 
SOBOTA 22.10.2022   ŚW. JANA PAWŁA II. 17:30 Nabożeństwo Różańcowe. 
18:00 (Ndz.) Za ++ rodziców Walczok, Paluch, Klimas i Beeer; za + Tadeusza 
Krzymińskiego, za + Krystynę Beszczyńską.  

List parafialny wydawany przez par. pw. św. bpa Stanisława, przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego tej wspólnoty parafialnej, zgodnie z obowiązującą klauzulą informacyjną. 

Wypominki za zmarłych, można składać w zakrystii 


