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WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE &  KULTURALNO-INTEGRACYJNE 

 

W tym roku zakończył się  5 letni cykl  Kazań z Litanii Loretańskiej o przymiotach Maryi. Odbywała 
się cykliczna katecheza „Duchowy Teleexpres” – o kolejnych księgach ST  

W adwencie cykl Kazań o Mszy św. 

Styczeń: 

- W niedzielę 5 stycznia o godz. 17:00 odbył się KONCERT w wykonaniu Orkiestry i Chóru 
Filharmonii Opolskiej. NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KOLĘDY.  

DYRYGENT –prof.  Przemysław Neumann.  + wokalistka z Poznania Pani Marta 
Matuszewska Studentka Akademii Muzycznej.  
WALCE – MARSZE – INTRADY - Quintet Brass Silver.  

Luty  

- dzieci i młodzież  LSO uczestniczyły w 3- dniowym wyjeździe po kolędowym - w Wiśle- 
Ustroniu u Sióstr Zakonnych, modlitwy, spotkanie integracyjne, Aquapark, lodowisko, sala 
gimnastyczna wyjścia w góry, park rekreacyjny)  

- gościliśmy 20 osobowy zespół dzieci małych górali – z występem „Jasełka po Góralsku”.    

- W niedzielę Ofiarowania Pańskiego oprawę Mszy Świętej o godz. 10:00 swoim występem 
uświetnili; wokalistka Marzena Rakowska - Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Szymon Lizurej - student Realizacji dźwięku na Wydziale Jazzu w PWSZ w Nysie. 

09.02.2020  ROCZNICA URODZIN  SŁUŻEBNICY  MĘCZENNICY                                             
S . M. EDELBURGIS  (09.02.1905R) - GOŚCILIŚMY S. ZAKONNE  Z WROCŁAWIA  
Z PRELEKCJĄ O ŻYCIU MĘCZENNICY  EDELBURGIS 

- 16 lutego na orliku w Pokoju w charytatywnym  walentynkowym  turnieju piłki nożnej wzięło 
udział 20 drużyn piłkarskich + odbyła się licytacja koszulki Kuby Błaszczykowskiego oraz 
koszulek z autografem byłego Trenera RP Antoniego Piechniczka.  

Marzec  

- Ustalenia z inż. Kazimierzem z zakresu działań, planu pracy oraz projektu konstrukcji 
okiennic, spotkanie na plebanii z inspektorem nadzoru budowlanego  inż. Kazimierzem 
Rozmarynowskim, inż. Sebastian Mikulicz, (Stora Enso), P. Ryszard Halupczok  (Halupczok  
Okna Drzwi), P. Krystian Klimański (Technolog drewna), p. Karol Baraniak (Metal –MR).  
Ustalenia:  

- Wybór metody, pomiary, zabezpieczenie konstrukcji, prowadnic, mocowań, naprężeń, wybór 
technologii farb (REMMERS), nowych wymiarów lameli, krawędzi ( kąt 90 stop = najkrótszy 
czas utrzymywania się cząstki – kropli wody na dolnej krawędzi, bądź łuk R6 zyskując większą 
powierzchnię do zabezpieczenia farbą,  kąt nachylenia lameli, płaskownik. 
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- 07 marca 2020r. odbyły się WARSZTATY  Muzyczne  dla  Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, 
które prowadził  Diecezjalny Duszpasterz Muzyków, ks. mgr-lic Piotr Kierpal.  

- II Niedziela Wielkiego Postu. Upominek  muzyczny  Z OKAZJI  DNIA  KOBIET  
Gościliśmy  w Parafii Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej.  
„Zamysł Pasyjny” – fortepian, saksofon, wiolonczela. J.J.F. Hornik. 

- Spłaciliśmy remont wieży + zamknięcie subkonta wieża.  

 

PANDEMIA  

- Msze święte od poniedziałku do niedzieli bez udziału wiernych 
- Łączyliśmy się codziennie o godz. 20:00 w litanii do św. Rocha 
- Audycje biblijne ( reklamował tę inicjatywę  Telewizja z Warszawy TVP1 i TVP 3 Opole ) + 
nagrody dal dorosłych, młodzieży i dzieci 4.000zł  p. Gruszka  
- Zmarła Siostra Zakonna śp. S.M. FIRMINA PIETROŃ z Fałkowic lat 81. RIP. 

Kwiecień  

- Każda rodzina na Wielkanoc otrzymała książki o Bożym Miłosierdziu 

- Wyjazd do Krakowa –parafianie  złożyli  dary u Sióstr Karmelitanek z Krakowa jako wyraz 
wdzięczności za modlitwy  

Maj  

- Odpust św. bpa Stanisława, Gościliśmy o. prof. Jana Bieleckiego.  
Pamiątką Odpustu było uposażenie kruchty kościelnej w naszą nową figurę św. Rocha, która 
została wykonana w pracowni artystycznej w Nysie. Ornamentyka konsoli pod figurą nawiązuje 
do stylu ołtarzy naszego kościoła. 

- przyjazd z parafii z Domecka:  „Cantare CORDIS”, Quintet solowy; organy i dyrygent. 
p mgr. Teresa Somala, wykładowca DIMK w Opolu 

- Ponadto, zostały opracowane i wykonane w Opolu pamiątkowe tablice z historią epidemii i 
nieszczęść, które dotykały naszych parafian od XVII. Podczas procesyjnego wyjścia po 
zakończonej liturgii odsłonięto w/w tablice.  

- Powstała  w parafii 5 Margaretka. 

-  świętowano 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, wyłożone są książki w przedsionku 
o św. J.P II oraz o kard. Stefanie Wyszyńskim. 

- porządkowanie piwnicy prawego wejścia na chór. 

- rozpoczęto konserwację i malowanie krzyża i figury na cmentarzu.  
-  opryski chodników wokół świątyni i za płotem na cmentarzu. 
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- Wsparcie - zbiórka na operację Laury 

- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.   
Gościliśmy Wspólnotę „Guadalupe” z Lublina, uświetniła oprawę Mszy św., procesję,  a także 
poprowadziła w parafialnej świątyni zgodnie z sugestią ks. Biskupa  „Wieczernik Uwielbienia” 
w intencji młodego pokolenia,  małżeństw i powołań.  

- odbyło się zawierzenie rodzin Niepokalanemu Sercu NMP. 

- Dziękujemy rodzinom z Fałkowic za pomysł, poświęcony czas, zaangażowanie i pracę dla 
dobra naszej parafii i ufundowanie kamienia, krzewów i sadzonek, a mianowicie, we własnym 
zakresie odnowili wspólny grób żołnierzy. 

Czerwiec  

- Rozpoczęcie prac w firmie p .Halupczok  lameli drewnianych. – obróbka, cięcie poprzeczne, 
cięcie wzdłużne elementów drewnianych klejonych z długości 4m, Została w tym celu zakupiona 
przez p. Ryszarda Halupczok piła tarczowa dla wysokich elementów ø 55 cm. Struganie 
wyrównujące, oraz na grubościówce, frezowanie zaokrągleń, szlifowanie wzdłużne. Promień 
krawędzi zaokrąglenia R6. Wymiary nowych lameli: długość 160 cm, szerokość 30 cm , grubość 4,5 
cm - celem zwiększenia żywotności lameli.!!! ( była 2-2,5 cm) 

- Rozpoczęcie prac w MR Profit pod auspicjami p. Karola – konstrukcji, oraz powierzchni 
paraboli + grawer krzyża  

- Mocowanie lameli za pomocą śrub zamkowych 8mm x 75mm; podkładki jak  
i pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej.  

- Zakończenie łuku blachą stalową o grubości 2,5 mm, malowaną proszkowo  
z wyciętym otworem na krzyż – uzupełnionym blachą ( kolor srebrny ) krzyż – blacha  zespolona 
nitami. 

- konstrukcja nośna  stalowa z profilu 100x50x3 z uchwytami – prowadnicami kątownikami 
40x40x4mm. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo (zgodność 
koloru konstrukcji z lamelą). Projekt oraz wykonanie:  p. Karol Baraniak + współpracownicy 
MR.  

- odnowione krzyże, płotki, figury Chrystusa we wszystkich wioskach , dar parafian– ok. 
5.000zł 

-21.06.2020  Najświętszej Maryi Panny  - Patronki Opola 
Przyjazd dziennikarki - p. Hanny, która dzieliła się swoją refleksją czy wolno i dlaczego 
wypada nawet w pracy pokazać z dumą jak wiele zawdzięczam Jezusowi i wierze. 

- POŚWIĘCENIE  ODRESTAUROWANYCH  FIGUR  NSPJ, NIEPOKALANEGO SERCA 
NMP 
- Uroczystość I Komunii Świętej + poświęcenie odrestaurowanego Krzyża w Domaradzu 
- Dzień Skupienia dla PZC u Sióstr Elżbietanek Krynica-Jaworzyna, ogród Biblijny 
Muszyna, Opactwo o. Benedyktynów w Tyńcu k/Krakowa – dar mikrobusu  z Opola  od        
p. Krzysztofa. 
 



4 
 

 Lipiec  

- rozpoczęcie malowania lameli  

Łącznie przybyło do malowania 130 parafian z wszystkich wiosek w 5 etapach ze względu 
na wymagany czas odparowania - schnięcia farby. Po pierwszym zabezpieczeniu 
środkiem chroniącym przed wilgocią jak i każdym kolejnym nakładaniu farby odbywało 
się szlifowanie – matowanie powierzchni lameli, celem lepszego związania  
i pokrycia farby. Nad pracą czuwał, organizował potrzebne elementy p. Krystian 
Klimański, uzgodnił dobór odpowiedniej jakości farb. P. Krystian wraz z rodziną 
montowali przygotowane we własnym zakresie kołki do lameli, ponieważ od czoła zostały 
nawiercone otwory na pręty, dzięki którym podczas malowania uniknęliśmy styku  
z powierzchnią kolejnej lameli, a następnie zostały nawiercone otwory pod śruby. 

 

- pielgrzymka jednodniowa  W programie - Śląski Rzym:  Katedra romańska – Bazylika 
papieska - Skarby od XIII wieku –  w Dzwonnicy: kielichy i monstrancje Relikwie bł. Mari 
Luizy Merkert. Siostry Wieczystej Adoracji - Służebnice Ducha Świętego. Następnie w dniu 
św. Rity (22.07) - Głębinów- udział w modlitwie, nowennie do św. Rity. 

- wyjazd dzieci I-komunijnych do Pałacu i Sanktuarium św. Jacka  do Kamienia Śląskiego  
i na Górę św. Anny. – Msza Św. w Bazylice oraz wejście na krater wulkanu 

 - Święto NMP z Góry Karmel. Dla wszystkich ze Wspólnoty Szkaplerznej  Msza Św.  
+poczęstunek w domu katechetycznym - przyjęcie nowych osób. 

 

Sierpień  

- wyjazd dla dzieci i dorosłych  - Spływ kajakowy  do Zawadzkiego – Kolonowskie + 
restauracja pizzeria w Opolu -  dofinansowanie dla dzieci i młodzieży z projektu 5.000 zł 

- wyjazd 50 dzieci i młodzieży do ENERGYALNDII  do Zatoru -  dofinansowanie dla dzieci i 
młodzieży z projektu 5.000 zł na wyjazd - wkład własny 5.000 zł. 

-  prace -  dekoracyjny kamień przed kościołem i kancelarią – dar OGROMNEJ pracy rąk i yn 
naszych parafian z Lubnowa i Fałkowic, aby zdążyć przed jubileuszem 50 lecia kapłaństwa 
prof. o. Jana B. 

- UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P Piesza Ślubowana Pielgrzymka do św. Rocha  
7:50 Wymarsz pielgrzymów  Poświęcenie nowego sztandaru św. Rocha w czasie pandemii  
Parafianie z Dobrzenia oraz wspólnota św. Jakuba chcąc podziękować i odwdzięczyć się za 
przyjęcie i poczęstunek (kiedy oni szli pieszo na 500 lecie parafii) – przygotowali  w plenerze 
posiłek dla wszystkich pieszych pielgrzymów + uszycie nowych szarf z muszlami św. Jakuba dla 
osób do sztandaru św. Rocha  

- wyjazd do Krakowa - dary dla Sióstr karmelitanek i odbiór 3 Obrazów z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 
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-W kapliczce św. Floriana : pomalowano podbitki, wyczyszczono boczne okna i malowanie 
wnętrza, tynkowanie,    Bóg zapłać znów p. sołtysowi Krzysztofowi za  prace przy tynkowaniu i 
profilowaniu gzymsu. Dziękujemy p. Krzysztofowi Arendarskiemu za wsparcie, p. Jerzemu 
Riewoldt  za położenie kostki, oraz p. Czaińskiemu  za wsparcie w wykonaniu i  montażu  drzwi  
i okna . 

- odnowienie 2 figur: św. Floriana i Matki Bożej  – dar p. J. Kelmel z Lubnowa  

- 23 sierpień - poświęcenie obrazów Pana Jezusa Miłosiernego,  św. Jana Pawła II  i             
św. Faustyny dar rodziny z Fałkowic -  przez ks. kanonika Stanisława Matuszczyka   

- (30.08) 50-lecie kapłaństwa – złoty Jubileusz o. prof. Jana Bieleckiego OMI 

60-lecie  ŚLUBÓW  ZAKONNYCH  S.M. NARCYZY  GOLKA  

- oprawa muzyczna  Quintet Braas Silver.  

+ Poświęcenie odrestaurowanej  kapliczki św. Floriana 

 

Wrzesień  

- 13.09 Dożynki – ks. Teofil Cyrys 

- Sakrament  Bierzmowania  

- 14.09 –Rekolekcje od czwartku do niedzieli. Prowadził  w-ce  przeor Jasnej Góry o. W. Dec z 
Częstochowy  

- pożegnanie lata - wyjazd dorosłych i młodzieży na spływ kajakowy  do Czarnowąs  
zakończony grillem, dzięki uprzejmości rodziny z Dobrzenia 

- montaż rusztowania  od  p. Joachima z Dobrzenia,  cud słonecznej bezwietrznej pogody 
podczas  wymiany,  konstrukcji  i montażu okiennic   

W tubie, którą umieściliśmy w wieży była adnotacja  jeśli Bóg pozwoli, okiennice do dwóch lat 
po skończeniu remontu wieży nie będą zagrażać bezpieczeństwu wiernym, dla dobra przyszłych 
pokoleń. Praca została zrealizowana..   

Podobnie jak podczas remontu wieży i iglicy w 2018 r. wówczas przez 4 miesiące słoneczna 
wymodlona pogoda – dar Boży, umożliwiła nieustanną pracę i wywiązanie się z terminów dla firm, tak 
i obecnie w każdą sobotę września bezwietrzna słoneczna pogoda umożliwiła pracę na wysokościach 
przy otwartej przestrzeni okiennic, niewierzący nie uwierzy, mówiąc, że to przypadek. Ludzie którzy się 
modlili wprost mówią - to Boża opatrzność – cud – dostosowany do naszych potrzeb akurat w  
wybrane trzy soboty 

- 27.09 - I KOMUNIA ŚWIĘTA (DRUGI KURS) 
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- WYJAZD  ROWERAMI  Z  FAŁKOWIC „przyjemne  z  pożytecznym” dla rodzin, dzieci i 
młodzieży NA SZUBIENIK do parafii Zawiść na wspólne nabożentwo z Prob. Ks. Wiesławem 
Mróz oraz wiernymi. W drodze powrotnej konkurs i słodki upominek dla wszystkich ok. 50 
uczestników  

- odnowienie ołtarza w Kaplicy Miłosierdzia. Panu Józefowi  i Witoldowi  dziękujemy za 
codzienną  pracę . 

Październik  

-zakończenie  nabożeństw  fatimskich  

- liczny udział dzieci i dorosłych  w różańcu  

- przed Grotą  M.B. z  Lourdes  wotywny  świecznik. 

- XX Niedziela Papieska  
Odsłonięcie  tablic w kaplicy Bożego Miłosierdzia - akt  zawierzenia Świata Bożemu 
Miłosierdziu  św. Jana Pawła, Dokument  Watykanu  dotyczący  odpustu koronki do Bożego 
Miłosierdzia 
Gościliśmy  Dyrektora Radia DOXA, ks dr K. Faber  

- wprowadzenie  w niedzielę  przed obrazem łaskami słynącymi  Jezusa Miłosiernego modlitwy  
koronki do Bożego Miłosierdzia. 09:50 w każdą niedzielę.  

-Modlitwa  różańcowa - wręczane nagrody atlasy  z National  Geographic  oraz  batony- dar 
farmaceutów. 

- uzupełnienie ubytków 12 słupów płotu  przed kościołem - dar pracy rodziny p. Towara z 
Lubnowa  i  Fałkowic  i  p. Sołtysa  z Fałkowic  

Listopad 

01.11 - marsz świętych – dzieci przypominają symboliką stroju świętego/błogosławionego 

- 8.11.2020    Kiermasz  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA 

ODBYŁO SIĘ ZWIEDZANIE WIEŻY, HISTORIA, WYSTAWA, ZABYTKOWY  MECHANIZM 
ZEGAROWY, UROCHOMIENIE  DZWONU  JAK  DAWNIEJ – PRZY  POMOCY  SZNURA     
i SIŁY  LUDZKICH  RĄK.   
PO ZWIEDZANIU:   PRZED  KOŚCIOŁEM: KAWA  JACOBS  I  ROGALIK– NA WYNOS   

- uroczystość  LSO i ich rodzin. ( ustanowienie nowych lektorów, kandydatów i ministrantów – 
słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Faber. 
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Grudzień  

Przyjazd firmy z Wrocławia i Oławy – za  pozwoleniem Kurii opolskiej – zajmują  się  
ukazaniem dorobku twórców naczyń liturgicznych.   

-podczas Mszy Św. Odpustowej ku czci św. Barbary  przewodniczył  i Słowo Boże  wygłosił  
ks. dr Waldemar Klinger – Proboszcz Katedry Opolskiej   

- nastąpiło odsłonięcie Figury  oraz nowego obrazu  MB Częstochowskiej – dar pracy rodziny 
E.T Rajkowskich i Proboszcza za otrzymane zalecki.   

-  oprawę Mszy św. uświetniła Orkiestra Dęta z  Góry św. Anny 

- Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny- poświęcenie i wręczenie medalików 
DZIECIOM  I-KOMUNIJNYM 

-Roraty - nagrody dla dzieci + wieża  Blaupunkt, liczna obecność młodego pokolenia, liczne 
nagrody edukacyjne, słodycze: dar farmaceutów z Raciborza, Świerczowa, Dział Marketingu  
GN z Katowic p. Ł. Gross, Dyrekcja Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

- przez cztery niedziele adwentu dodatkowo dwóch kapłanów posługiwało w spowiedzi 
przedświątecznej od 08:00 do 11:00.   

Wspomnienie św. bpa Mikołaja – upominki dla wszystkich uczestników Rorat. 

- Nagroda dla wytrwałych rycerzy- uczestników rorat, przyjazd Bractwa Rycerskiego z 
Wołczyna. 

-Pasterka – prelekcję wygłosił  ANDRZEJ  SOWA „KOGUT” + PROMOCJA  KSIĄŻKI – 
„ĆPUN   W  KOŚCIELE”. 

- 27.12.2020 Niedziela  Świętej Rodziny  odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

- upominek  muzyczny z Opola przyjechali na oprawę  Niedzielnej Mszy Św.: trąbka p. 
Kazimierz Skuratowicz , organista  z klasztoru o. franciszkanów z Opola  p. Marek  

-15:00 Parafialne KOLĘDOWANIE – chór składający się z parafian i gości 

I na koniec dwa mocne akordy serca:  

- z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przygotowaliśmy: książki i słodycze dla tych, którzy  
w szpitalu na onkologii  na Wigilię 2020r., zostali sami jak palec, bez odwiedzin.( 70 paczek) 
- projekt serca: Sam nie zjem, ale dziecko i matka w Diecezjalnym Domu Samotnej Matki w 
Opolu  poczęstuje się z radością.  
 

 


