
Ogłoszenia parafialne 

1. Dzisiaj IV  NIEDZIELA zwykła. Z okazji nadchodzących Walentynek prelekcja. Temat: 
różnice w psychice – jak radzić sobie w konflikcie i „po spinie” dr Ewy Kiełek-Rataj (żona, 
mama czwórki dzieci, diec. doradca życia rodz. wykładowca Inst. Psych. + UPOMINEK 
MUZYCZNY  Marzena Rakowska + Szymon.  

2. Dziś wyjazd autokarem godz. 15:50 do kina Helios w Opolu  – Wartościowy FILM dla 
dorosłych i młodzieży „Ania”. Posiadamy rezerwację na 70 miejsc. Skorzystają także 
osoby spoza parafii. Już zapsiany jest 48 osób. Jest 10 miejsc w autokarze i prywatnym 
aucie. To Inspirująca historia Anny Przybylskiej  Co zrobił mąż gdy zachorowała? Co z 
dziećmi, z rodziną? Wścibskich nie zabrakło. Film zostawia widza z pytaniem:  co się liczy w 
Twoim życiu? Na kogo Ty możesz liczyć? Czy inni mogą liczyć na Ciebie? Czy liczysz się z 
czasem danym Ci od Boga. Bilet ulgowy dla wszystkich 16zł. 

3. Kolekta w ostatnią niedzielę na wydatki za styczeń. Ubezp. Kościoła, domu katech. domu 
pogrzebowego cmentarza, plebanii:  2.330zł, Organista 300zł, int 40, alarm 10zł , tel. 19,45,  
2 ramy  na list Ap. 320zł,  Za wodę 90zł zł opłacone z ofiar, które znalazły się u aniołka w 
szopce przed kościołem.  Łącznie do zapłaty mamy 3.019,45. 

4. W tym tygodniu I  CZWARTEK, TO ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, POTRZEBUJEMY 

PROSIĆ O POWOŁANIA. Ks Teofil który świętował w naszej parafii jubileusz 60 lecia święceń, 
prosto po szpitalu, już podupadł na zdrowiu już jest w domu księży  emerytów. Ks. Maciej 
ktoróego omadlaliśmy przez 7 lat w wieku 47 zmarł. Brak w rodzinach synów którzy 
chcieliby służyć Bogu i ludziom, którzy by myśleli o innych. Jak napisał Ks. Bp Ordynariusz  
dopadła nas straszna bieda. Co z tego ze będą mury, skoro brak chętnych którzy chcą dawać 
innym Boga i służyć innym. Dziś za mocno młode pokolenie jest obsługiwane i przez to 
roszczeniowo-wygodne, wydaje się że są młodzi nie zdolni do systematycznej nauki i 
długofalowej pracy.  Musimy tą bolączkę w I CZWARTKI omodlić i prosić za powołanych 
i o nowe powołania.   

5. W I piątek o 10:00 Odwiedziny chorych – zgłoszenia w zakrystii, o 17:00 msza św. szkolno-
młodz. Po Mszy SPOTKANIE FORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH.  

6. W I SOBOTĘ 8:00 GODZINKI NMP. Msza św. W int. wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty 
Szkaplerznej i Margaretek o błog, w ich rodzinach z podziękowaniem za dar ich wytrwałej 
modlitwy dla dobra parafii i Kościoła,  za Siostrę Justynę.   CYKL KAZAŃ TEMATYKA WITRAŻY 

PRACOWNI FRANZA MAYERA (KÖNIGLISCH BAYERISCHE HOFKUNSTANSTALT FÜR 

GLASMALEREI). ŚW. KONRAD Z PARZHAM GEST BŁOG., CHLEB, NIMB + ZŁOTY KLUCZ,  
DZIEWCZYNKA I CHŁOPIEC + FIGURA MADONNY NA WYSOKOŚCI GŁOWY ŚW. + OKRĄGŁY NIMB Z 

SZARFĄ INSKRYPCJĄ HL. MARIA VON ALTÖTTING. (SŁYNNE SANKT. MARYJNE Z  BAWARII W 

FAŁKOWICACH? SKĄD TAK BOGATA MYŚL PROBOSZCZA KS. JÓZEFA GORETZKIEGO)   
7. OD GODZ. 10 PARAFIANIE Z LUBNOWA OSIEKA: DEMONTAŻ CHOINEK, SZOPKI I SPRZĄTANIE.  
8. W SOBOTĘ 10:00 „OCALIĆ przed zapomnieniem – odwiedziny starszych przez 

dzieci/młodzież” 
9. Bóg zapłać serdeczne za ofiarę kolędową. Wzorem ubiegłych lat, ponieważ tyle pomocy 

modlitwy i darów którymi się dzielicie drodzy parafinie, dziękując za cud życia wiary, kolędę  
a otrzymałem więcej niż rok temu bo 17.000 tys. przeznaczam jako wsparcie, odciążenie 
parafialnych wydatków. Na pomnik dla budowniczego kościoła 10.000, najbardziej 
zasłużony kapłan ma jeden z najsłabiej zadbanych pomników od 100lat. 3.000 na książki 
upominki, 2.500zł dla 50 dzieci i młodzieży  na wczorajsze pokrycie kosztów paliwa do 
Warszawy skorzystało 48 osób, oraz  dla osób chorych. Dziękuję za wspólną modlitwę, 
ofiary i dobre słowo.  



10.  Nie przyjęło zaproszenia przez dwa tygodnie łącznie 28 rodzin nie było na Mszy św 
kolędowej. Zdecydowana większość parafian praktykuje. Na słuszną prośbę rodziców którą 
całkowicie podzielam, ponieważ rodzicom nieswojo upomnieć się o wdzięczność od swoich 
dzieci, przekazuje o co proszono: Aby młodzież pracująca która posiada na swoje 
zachcianki,  aby  pomyślała choć o 1 Mszy św., w ciągu roku  z wdzięczności za swoich 
rodziców o dar zdrowia i błogosławieństwo. Bo kiedy oni zastartują, cały czas rodzicom ma 
zależeć na dobru dzieci, a kiedy odwrotnie. Jeśli ten aspekt pedagogiczno – wspólnotowy 
przemilczymy, to kto im podsunie tak mądrą wynikającą z wiary troskę? 

11.  Jest nowy list parafialny. Pani kolporter przekazała, że od 3 niedziel nikt nie czyta prasy, 
wiec centrala nie zwróci kosztów, i mogą zamknąć kierunek do Fałkowic. „Kto czyta widzi 
więcej i więcej wie” wpływ czytania na mózg jest zdrowotny dla psychiki i ciała w każdym 
wieku, badania neurologiczne potwierdzają  wydłużoną żywotność i ochronne działanie 
nawet przed udarem. W najnowszym prasie: „Od TikToka do Jezusa” O głoszeniu 
Ewangelii w mediach społecznościowych, młodych trwających w milczeniu przed Jezusem i 
przechodzeniu od fajności do głębi mówi ks. Adrian Chojnicki. Raper. oraz „Miała być 
artystką. Była żołnierzem elitarnej formacji, a ostatecznie została szczęśliwą zakonnicą. 
Siostra Jadwiga w lipcu w Polsce przyjęła śluby wieczyste. O co chodzi – warto poczytać 
tym bardziej niebawem z Falkowic S. Justyna przyjmie  pierwsze śluby.  

12. Siostry z Leśnicy zapraszają dziewczyny na ferie – szczegóły w gablocie. Spotkania, 
rozmowy czas na ciszę a nawet taniec.  Koszt przejazdu i organizacja pokrywa parafia PZC. 
Siostry zakonne i Siostra Justyna. Zapraszają. Oby tylko młodzież skorzystała  

13. Osoby które nie były na Mszy św. kolędowej i chcących zamówić Msze świętą zapraszam 
jutro od 18 do kancelarii. 

14. Został przygotowany w kancelarii projekt na 400.000zł na odnowie ołtarza głównego, dzięki 
analizie badawczo naprawczej które zrealizowała nam w tym  tyg. p. mgr Renata Sz. z 
pracowni konserw.  we wrześniu otrzymamy informacje zwrotną. 

15.  W projekcie z września ubiegłego roku do starostwa  w Namysłowie na 4 figury do ambony 
w tym tygodniu przekazałem pozostałe wytyczne na pełne dofinansowanie za 28.000zł  

16.  Przedwczoraj odbyła się kontrola z Warszawy, pozytywnie rozpatrzona, podpisany 
protokół. Jako wsparcie dla nas 100.000. Od sierpnia odbywały się działania promocyjne 
się prace dokumentujące. Obecne pokolenie i następne dwa będą mogły spać spokojnie ze 
dorobek parafian i troski starań ks. Goretzkiego z pracowni z Monachium będzie wolny pod 
korników i wydłużona zostanie ich żywotność i bezpieczeństwo. W tym tygodni demontaż i 
transport do pracowni, po 11 miesiącach wrócą z napisami i ornamentem.   

17.  Do piątku zaplanowałem napisać i złożyć wniosek w Opolu, umożliwiający pozyskanie 
środków, aby odciążyć nas parafian na 17 okiennic wieży będących w rozsypce ( 40.000zł). 
Prace w maju 2022 podjęła firma z Zawiści w oparciu o technologiczne rozwiązania i 
obliczenia  zrealizowane przez P. Krystiana z Dobrzenia-Osieka.  

18.  Życzę Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu i dziękuje za dar modlitwy i swojskie 
dary, panu Leszkowi i Bernardowi dziękujemy za wczesno poranne uruchamianie dla nas 
nagrzewnic a panu Sołtysowi za transport i pomoc. 

19. Za dwa tygodnie 11 lutego wyjazd w sobotę na narty dla młodzieży i dorosłych do Zieleńca. 
Dzieci  z podstawówki – także mogą jechać, pod warunkiem: wraz z opiekunem rodzicem. W 
przypadku większej ilości chętnych wynajmiemy autokar. Na zakończenie wspólny grill i 
herbata z malinami i pomarańczą. Zapisy w zakrystii.  
 


