
Z  NIEBA  NIE  SPADŁO… 
 

Drodzy Parafianie i Dobrodzieje! I kwartał każdego roku, to dla każdego z nas ważny czas, szcze-

gólnie osób fizycznych podejmujących pracę w różnych branżach, bo oddajemy należne państwu 

podatki, ubezpieczenia ZUS, skarbówka itp. Również osoby duchowne w tym uczestniczą, choć są 

takie „elity”, które temu zaprzeczają i dążą tego, aby opodatkować KOŚCIÓŁ/KSIĘŻY. Jako pro-

boszcz i gospodarz naszego kościoła i całego otoczenia, zresztą niemałego, niejako poczuwam się 

do obowiązku przedstawienia w 3 kolejnych gazetkach funkcjonowania naszej skromnej i małej 

parafijki – jak wielu ją nazywa – nieco bardziej szczegółowego zestawienia inwestycji w ubiegłych  

3 latach /2018-2020/, które dzięki wspólnemu wysiłkowi, ale i pewnemu uporowi, może i dla nie-

których z WAS budzące nieraz wątpliwości, co do słuszności ich realizacji czy remontu, z Bożą  

i ludzką pomocą ostatecznie i tak znalazły pozytywny finał – na dzień 31 grudnia zawsze na plus! 
Za takie podejście i rozumienie życia parafialnego i odpowiedzialności za swoją parafię w myśl  

5 Przykazania Kościelnego, które mówi: Troszczyć się potrzeby Wspólnoty Kościoła, trzeba Panu 

Bogu i ludziom dziękować i modlić się za siebie wzajemnie.  Przed nami stoi poważniejsze przed-

sięwzięcie jakim jest malowanie. Niepokojący jest fakt, że w czasie ostatnich szybkich roztopów śniegu, 

który zalegał na dachu kościoła, nad ołtarzem kapała woda, w kościele pomiędzy witrażami, po ścianie 
ściekała woda i w nawie głównej pomiędzy ławkami tak samo – PRZYCZYNA: POWAŻNE, WIELOPUNK-
TOWE USZKODZENIA FOLII NA DACHU KOŚCIOŁA, NA PODDASZU, CZEGO NIE WIDAĆ BĘDĄC W KOŚCIELE. 

INWESTYCJE   /od września 2017-2018/ 

1. Stroje ministranckie /900 zł/ 
 

2. Pralka do łazienki pleb. /1300 zł/ 

3. Metalowa brama i drzwi do wejścia kotłowni pleb. /1700 zł/ 
 

4. Zadaszenie nad wejściem do kościoła /5500 zł/ 
 

5. Schody na plebanię/murek klinkierowy /8300 zł/ 
 

6. Murek klinkierowy podjazdu dla wózków /6000 zł/ 
 

7. Doświetlenie prezbiterium 2 metahalogenami /wymiana żarówek LED  

w kościele /3300 zł/ 
 

8. Malowanie kaplicy pogrzebowej /ofiarodawca/ 
 

9. Oświetlenie LED /słupki/ wjazdu na teren kościoła  /1300 zł/ 

10. Okna w piwnicy plebanii i w kaplicy pogrzeb. /3400 zł/ 
 

11. Renowacja biurka w kancelarii /2000 zł/ 
 

12. Zjazd garażowy pleb. /ażury/, 2 włazy do szamba, wypłytkowanie wokół 

grobu + ks. prob. A. Muszalika /5500 zł/ 
 

39 200 tys. zł 
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REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE  
w dniach 17-21 luty br. prowadził  

franciszkanin O. IGNACY SZCZYTOWSKI 
proboszcz parafii Św. Paschalisa 

w Raciborzu-Płonia 

 
 

PATRON – ŚW. PASCHALIS BAYLON 

Paschalis urodził się w Torre Hermoza w Aragonii 16 maja 1540 r. Jego rodzice byli drobnymi 

rolnikami. Paschalis jako pasterz, najpierw trzody rodzinnej, a potem u obcych, miał wiele czasu na 

modlitwę. Nie obserwowany przez nikogo oddawał się również praktykom pokutnym, aż do 

krwawych biczowań. Kiedy miał 22 lata, wstąpił do franciszkanów obserwantów, którzy mieli swój 

konwent w Montfort w pobliżu Walencji. Z powodu zaniedbanego wyglądu nie chciano go przyjąć 

do klasztoru. Po przyjęciu przełożeni chcieli doprowadzić go do kapłaństwa. Paschalis jednak 

błagał, aby mógł pozostać bratem zakonnym i takim też pozostał. Uświęcenie swoje widział w zje-

dnoczeniu z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu najniższych obowiązków w klasztorze. Najwięcej 

cenił sobie zajęcie furtiana. Dawało mu to bowiem wiele okazji do znoszenia przykrości ze stro-

ny bliźnich, do różnych upokorzeń, a równocześnie do pełnienia posług potrzebującym. 

Z darem w modlitwie o dobre owoce Rekolekcji – ks. Proboszcz, O. Ignacy  



PPOORRZZĄĄDDEEKK        NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW        2211  ––  2288..0022..22002211  rr.. 
 

 
 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02. – Zakoń. Rekolekcji  /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Za ++  rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć, 

dziadków z obu stron, rodziców Marię i Józefa Gryga. Odpust Zupełny. 
 

 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie  dla rocznego dziecka 
JANA KOWALCZYK, rodziców i chrzestnych – błog. rocznego dziecka. Odpust Zupełny. 

 

 

11.30 – 1/ Za + Henryka Gruca – od pracodawców, współpracowników, kolegów, koleżanek i znajomych.   

 2/Do B. Op. i Św. Rocha za PARAFIAN, o dobre i błogosławione owoce Rekolekcji, 
zdrowie, ustanie pandemii, zamętu i niepokoju na całym świecie. Odpust Zupełny. 

   
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne /ks. D. Domerecki/. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 
        

 
 

PONIEDZIAŁEK – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
17.00 – Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, z rodzin Sklorz, Hadzik, Jalowiecki, Ko-

ńczak, Flak i Gansczyk. 
 

WTOREK – 23.02. 
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel oraz dzia-

dków z obu stron. 
 

ŚRODA – 24.02. 
17.00 – Za ++ żonę i matkę Urszulę Szulc, siostry Gabrielę i Beatę w rocz. śm., rodziców 

Marię i Juliusza Szulc, brata Józefa Szulc, rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, brata 
Henryka oraz z rodzin Szulc i Kozala. 

 

CZWARTEK – 25.02. 
  7.00 – Za ++ matkę Luizę Glenz w rocz. śm., ojca Augustyna, matkę Jadwigę Wieczorek 

oraz z rodzin Wieczorek i Glenz.   
 

PIĄTEK – 26.02. 
17.00 – Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH. 
 

17.30 – /Szk/ Za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ojców Ryszarda Huć i Engelberta 
Wengel, siostrę Małgorzatę, szwagra Jerzego oraz pokr.  

 

SOBOTA – 27.02. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośba o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie MARII i EMILA CHMIEL. 
  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla KA-

MILA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Jerzego Gaida oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ ojca Rudolfa, brata Krzysztofa i z rodziny. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

WW YY DDAA RR ZZ EE NN II AA   PPAARR AA FFII AA LLNN EE   
  

  

 
 

1. BÓG ZAPŁAĆ  O. IGNACEMU SZCZYTOWSKIEMU za wygłoszenie Rekolekcji, świadectwo wiary, 
zapierające oddech w piersiach nauki rekolekcyjnie, posługę w konfesjonale i dobrą atmosferę. 

2. Dziękuję Parafianom za: 
- modlitwy w godzinach adoracyjnych przed Środą Popielcową 
- posprzątanie kościoła /D. Hermańska i M. Hermańska/ 

- ofiarę rekolekcyjną na potrzeby klasztoru o. Franciszkanów w Raciborzu, za tydzień inwe-
stycyjna na MALOWANIE??? 

3. Do Komunii Św. od Rekolekcji przystępujemy w 2 RZĘDACH /wybór do ust lub na rękę, postawa 

na klęczącą lub stojąco!/ POZOSTANIE JUŻ W NASZYM KOŚCIELE TA FORMA. 
 

4. STATYSTYKA  WŻNIEJSZYCH SPRAW  FINANSOWYCH: 
a/ w gablotce znajduje sie drugi kosztorys ofertowy malowania 3 obiektów parafialnych  
firmy malarskiej KOWALIK z Kosorowic k. Opola  /płatny, firmy Poloczek bezpłatny, w mar-
cu 2013. r. kosztorys malowania wnętrza kościoła firmy malarsko-tapeciarskiej Edmund Gajdec-

ka z Olesna wyceniono na kwotę 29 516,17 zł,  wykonano także malowanie 3 drzwi wej-

ściowych kościoła , materiał i drobne naprawy na łączny koszt 30 tys. zł/ 
b/ kolekty inwestycyjne: 31.01. br. 1100 zł, kolekta 14.02. br. 930 zł, z archiwum gosp.  
KS. ZYGFRYDA FLAKA po budowie kościoła, czyli od 2003 r. do jego przejścia do parafii Ujazd  
w sierpniu 2011 r. kolekty kopertowe raz w miesiącu wynosiły nawet do 2200 zł. Będąc  
w temacie BUDYNKÓW paraf., to mamy 4ty obiekt – fragment prezbiterium dawnego ko-
ścioła, odnowiony w 2014 r. Patrząc dziś na TYNK ELEWACJI i fugi w klinkrze, proponuję  
je w tym roku, w lecie odświeżyć /np. czyszczenie elewacji kercherem/, ale już nie FIRMA do 
tych prac, którą nie jest dziś trudno nająć. Proponuję wykonać drobny lifting w zakresie NA-
SZYCH możliwości – mamy W PARAFII BUDOWLAŃCÓW, MURARZY, MALARZY… 

 

c/ ofiary na kwiaty do Bożego Grobu przez cały Wielki Post, możemy ofiarować do skrzynki  
tzw. Św. Antonika przy wejściu na chór 

 

c/ w październiku 2019 r. w Warszawie została powołana przez biskupów diecezjalnych Fun-
dacja Św. Józefa, która chroni dzieci i młodzież we wspólnocie Kościoła i buduje struktury po-
mocy wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie przestępstwom wykorzysta-
nia seksualnego przez osoby duchowne. W naszej diecezji w 2020 r. obowiązkowo ks. biskupi 
wpłacali po 2 tys. zł, a kapłani po 150 zł, w tym roku 180 zł  /leczenie/ 

 

d/ składki ZUS/Urząd Skarbowy ks. proboszcza /nie jest zatrudniony w szkole, opłaca sam!/ 
 w 2021 r. 4980 zł, zaś składki ks. proboszcza w 2021 r. wyliczone przez kurię opolską 3 tys. zł. 

 

5. W ostatnim tygodniu, ku miłemu zaskoczeniu powstała w naszej parafii 4 grupa 7 kobiet tzw. 
Margaretki w Apostolstwie Margaretka  /razem 28 osób/ - Bóg Zapłać na wsparcie modlitewne, 
panie z 2 nowych Margaretek proszę w zakrystii odebrać deklarację wstąpienia. 
 

6. Dzisiaj i w następnie niedziele wielkopostne o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, 
które wygłosi KS. DARIUSZ DOMERECKI, wikary z Olesna. ZNAJDŹMY czas na wspólnotowe 
rozważanie Męki Pańskiej, będzie Koronka do Miłosierdzia o ustanie pandemii, za chorych. 

 

7. W piątki o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z zaleckami, o godz. 17.30 Msza św. szkolna /obowią-
zkowa dla dzieci I-komunijnych i bierzmowańców, szczególnie kl. 8/. Dzieci szkolne będą też 
otrzymywać planszę i obrazki po każdej Drodze Krzyżowej.   

 

8. W sobotę na godz. godz. 9.00 proszę NASZYCH kilku mężczyzn do złożenia drewna opało-
wego do kotłowni kościoła /drewniany barak po 2 sezonach całkowicie spalony!/ 

9. Za tydzień niedziela Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – przed kościołem zbiórka 
na Dzieło Pomocy Misjonarzom.  

 

10. Do nabycia Gość Niedzielny, ciekawszy artykuł o tym czym Wielki Post NIE JEST? 
 

11. Wolne intencje: 16.03. g.17.00, 17.03. g.17.00, 18.03. g.17.00, 30.03. g.18.00, ŚWIĘTA: niedzie-
la 4.04. g.11.30, poniedziałek 5.04. g. 11.30, 10.04. g.7.00, 12.04. g.18.00, 15.04. g.18.00, 21.04. 
g.18.00, 27.04. g.18.00, 30.04. g.18.00. Proszę zamawiać w zakrystii. 


