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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
18. października 2020 r. 

Nr 23/2020/151 
Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie  

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 
   

 

 
 

 

  

222222...   PPPAAAŹŹŹDDDZZZIIIEEERRRNNNIIIKKKAAA    

ŚŚŚWWW...   JJJAAANNNAAA   PPPAAAWWWŁŁŁAAA   IIIIII   
 

Święty Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat  
18 maja 1920 r. w Wadowicach. Rodzina żyła skromnie. Jedynym 
żywicielem rodziny był ojciec. Młody Karol chodził do gimnazjum. 
Później podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wojna zastała go więc w Krakowie. Do tego zmarł 
ojciec. Podjął więc pracę fizyczną w kamieniołomie, zakładach 
chemicznych i oczyszczalni sody. Podejmował też wysiłki artystyczne, 
takie jak udział w podziemnym Teatrze Rapsodycznym oraz 

tworzenie poezji. Rzecz jasna myślał wtedy też o posłudze kapłańskiej, dlatego wstąpił w 1942 r.  
do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W ślad za tym podjął konspiracyjne 
studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok 1946 oznaczał dla Wojtyły 
profesję subdiakona. Tuż potem przyjął święcenia kapłańskie. Po wojnie natomiast podjął studia  
w Rzymie na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. Studia ukończył. Doktoryzował 
się zostając wkrótce doktorem teologii. Był już wtedy w parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1956 
wykładał etykę na KUL. W 1957 r. zdobył habilitację. W r. 1958 został mianowany biskupem 
pomocniczym Krakowa oraz biskupem tytularnym Umbrii. Niestrudzenie pracował w dziedzinie 
teologii, publikując swoją „Miłość i odpowiedzialność” z r. 1960 oraz pozycję pt. „Osoba i czyn”.  
W r. 1963 Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim.  

16 października 1978 r. został papieżem. Zdążył mianować 232 kardynałów oraz ogłosić 1318 
błogosławionych i 478 świętych. Oprócz 43 listów apostolskich, napisał 11 konstytucji,  
14 adhortacji i aż 14 encyklik. Przeżył zamach terrorystyczny na swe życie.  

2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II zmarł. Jeszcze tego samego r. Benedykt XVI uruchomił 
natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, tym samym udzielił 
dyspensy w związku z koniecznością zachowania w takich przypadkach pięcioletniego okresu  
od śmierci kandydata, jaki przewiduje prawo kanoniczne. W r. 2009 papież Benedykt XVI podpisał 
dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który był równoznaczny z zamknięciem 
zasadniczej części jego procesu beatyfikacyjnego, a to w związku z cudem uzdrowienia przez 
Jana Pawła cierpiącej zakonnicy.  

W dniu 30 września r. 2013 papież Franciszek ogłosił, że kanonizacja Papieża-Polaka odbędzie 
się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie. Co też się stało. 

Wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła II obchodzimy 22. października. 
(za: www.zyciorysy.info.pl) 

https://zyciorysy.info/


 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - NIEDZIELA MISYJNA  

Niedziela 

18 
października 

8.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

18.00 

Msza św. 
1. W intencji Parafian (x. proboszcz) 
2. Za †† rodziców Marię i Pawła Duda, szwagra, kuzynki, kuzynów i chrzestnych oraz 
za † ks. Henryka Cieślika oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz z 
prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Gerarda Wilczek z okazji  
75. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

Msza św. 
W intencji Parafian  oraz  za Chorych i Cierpiących Parafian  oraz o Boże 
błog.  dla tych, którzy się Chorymi opiekują 
Ostatnie nabożeństwo fatimskie 
Różaniec święty i procesja fatimska 

 

Bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika 
 

 

 
 

Poniedziałek 

19 
października 

17.15 
18.00 

Nabożeństwo różańcowe 
Msza św.:  
1. Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ericha Wocław z okazji 
urodzin oraz Boże błog. dla dzieci ich rodzin 
2. Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Krystiana (x. proboszcz) 
3. Za † matkę Jadwigę Malik oraz za †† z rodziny (w Domu Księży Emerytów) 

Św. Jana Kantego, prezbitera 

Wtorek 

20 
października 

17.15 
18.00 

 
 
 
 

Nabożeństwo różańcowe 
Msza św.: 
1. Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Joanny i Waldemara Klyk 
oraz o Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla córek 
2. Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Melanii i Romana 
Kochanek (x. proboszcz) 
3. Do M. Bożego za †† Helenę i Kurta Jaguś, ich rodziców z obu stron, braci  
i siostrę oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące (w Domu Księży Emerytów) 

 

Środa 

21 
października 

17.15 
18.00 

 

Nabożeństwo różańcowe 
Msza św.: 
1. Przez wst. Matki Bożej o Boże błog., zdrowie dla Członków Apostolstwa Dobrej 
Śmierci i za †† Członków A.D.Ś.  
2. Za † ojca Władysława Szcześniak- 30. dzień po śmierci 

Św. Jana Pawła II, papieża 

Czwartek 

22 
października 

17.15 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu-Nabożeństwo różańcowe 
Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Adeli i Pawła Czech  
i o Boże błog. dla rodziny 

Św. Jana Kapistrana, prezbitera 
Piątek  

23 
października 

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):  
Za †† Helgę i Adama Dul oraz za †† dziadków z obu stron i za †† z pokr.  
Nabożeństwo różańcowe 
 

 

Sobota 

24 
października 

17.15 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu-Nabożeństwo różańcowe 
Msza św. niedzielna: 
1. Do M Bożego za †† rodziców Annę i Henryka Leja, teściów Gertrudę i Jerzego Stych, 
oraz dziadków Jadwigę i Augustyna Brzezina 
2. Za †† dziadków Gebrielczyk, Czech i Jonczyk oraz za †† z rodziny oraz za dusze  
w czyśćcu cierpiące 
 



XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  
XXIV ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO - „KIERMASZ” 

Niedziela 

25 
października 

8.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

14.30 

15.00 
 

Msza św.: 
Za †† rodziców Tomasza Pikos, 2 żony, 4 braci oraz za †† z pokr.  Pikos i Trocha 

Msza św.: Sakrament Chrztu Świętego 
1. W intencji Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła i za †† Parafian, 
Budowniczych, Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła oraz  
za †† ks. Józefa Onyśkowa i ks. prob. Henryka Cieślika 
2. Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dziecka przyjmującego 
Sakrament Chrztu Świętego Lucyna Dziatkiewicz oraz o Boże błog. dla rodziców  
i rodziców chrzestnych 

Nabożeństwo różańcowe 

Msza św.: 
W intencji Parafian 

 

  

 

DDrrooddzzyy  PPaarraaffiiaanniiee!!  
Od dnia niedzieli, 17. października 2020 r. 

MSZE ŚWIĘTE będą sprawowane w naszym 
kościele: 

 w niedziele o godz. 800, 1030 i 1500 
 w tygodniu o godz. 1800, 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Ks. Biskupa  

i władz państwowych W MSZACH ŚWIĘTYCH 
MOŻE UCZESTNICZYĆ DO 150. OSÓB! 
(powierzchnia użytkowa naszego kościoła to 599 m2). 

 

NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWWOO  RRÓÓŻŻAAŃŃCCOOWWEE o godz. 1715. 
AADDOORRAACCJJAA  NNAAJJŚŚWWIIĘĘTTSSZZEEGGOO  SSAAKKRRAAMMEENNTTUU  
w czwartki i soboty od godz. 1715;  

W ciągu dnia kościół jest otwarty dla indywidualnej 
modlitwy!  

Gorąco zachęcam o duchową łączność i bardzo 
żarliwą modlitwę za chorych, za służby medyczne, 
sanitarne i porządkowe, za zmarłych oraz o pokój  
w naszych sercach i głębokie nawrócenie! 

 

Wasz ks. Mariusz Sobek 
proboszcz 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIX Niedziela zwykla– 18.10.2020 

 
 

 

WIERNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA  
W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO! 

KOMUNIA ŚWIĘTA MOŻE BYĆ PRZYJMOWANA DO UST I DO RĄK. 
 

 Dzisiaj przeżywamy XXIX Niedzielę Zwykłą. Jest to NIEDZIELA MISYJNA i w Kościele rozpoczynamy 
TYDZIEŃ MISYJNY. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na Misje.  
Ks. Prof. Andrzejowi Demitrowowi dziękuję za posługę duszpasterską w dzisiejszą niedzielę! 

 LICZENIE WIERNYCH zostaje dziś odwołane zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Episkopatu Polski. 
 

 Dziś także o godz. 1800 Msza Święta oraz nabożeństwo fatimskie (różaniec święty i procesja 
fatimska) ostatnie w tym roku!   
Proszę o przyniesienie świec na procesję (wokół kościoła). Przed Mszą św. będą do nabycia „Śpiewniki 
fatimskie” oraz świece. Proszę o przygotowanie figury Matki Bożej Fatimskiej i niesienie jej przez 
Członków Róż Różańcowych.  
Ks. Pawłowi Chyle, wikariuszowi Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dziękuję za prowadzenie 
nabożeństw fatimskich w tym r. oraz za wygłoszone Słowo Boże! 
 

 Od soboty (17.10) mamy nowy Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Jest umieszczony na 
naszej internetowej stronie parafialnej i tablicy ogłoszeń. W związku tym: 
* w naszym kościele podczas Liturgii może uczestniczyć 150. osób (1 osoba na 4 m2). 
* rekolekcje parafialne, które miały rozpocząć się dzisiejszą niedzielą - nie odbędą się!  
Rekolekcjonista ks. Eugeniusz, i ja sam, prosimy o codzienną modlitwę za nas… za nasze 
rodziny… za Chorych i Cierpiących. Zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej w tych 
intencjach, a o godz. 2100 w godzinie APELU JASNOGÓRSKIEGO (na głos dzwonu w naszym 
kościele) do odśpiewania Apelu Jasnogórskiego oraz  modlitwy Pod twoją obronę lub innej. 

 

 

 Nabożeństwo różańcowe: 
* od poniedziałku  do czwartku - o godz. 1715;  
* w piątek - po mszy św. szkolnej – ok. godz. 1800; 
* w sobotę - o godz. 1715 (przy wystawionym Najśw. Sakramencie wraz z modlitwą w sobotni wieczór) 

 ZA ODMÓWIENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY! 
 

 W piątek (16.10) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. 

 

 Z soboty na niedzielę (24/25.10) zmiana czasu - o godzinę do tyłu! 
 

 W przyszłą niedzielę (25.10) przeżywać będziemy w naszej parafii XXIV. Rocznicę Poświęcenia 
naszego kościoła parafilanego- tzw. Kiermasz. Msza św. w intencji Parafian i Dobrodziejów 
oraz za zmarłych budowniczych naszej świątyni o godz. 1030. 

 

 KANCELARIA PARAFIALANA nieczynna w poniedziałek i wtorek (19-20.10). W sprawach 
pilnych proszę tylko o kontakt telefoniczny! 

 

 

 Polecam prasę katolicką:   
 GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 6 zł) i MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 5 zł-  w zakrystii) oraz POSŁANIEC ŚW. FLORIANA. 

 

  „BÓG ZAPŁAĆ” WAM ZA MODLITWĘ, WSZELKIE DOBRO I OFIARY… 
 

* kolekta z dzisiejszej niedzieli (18.10) przeznaczona na MISJE  
* kolekta w przyszłą niedzielę (25.10) przeznaczona na potrzeby parafii  
„Bóg zapłać” za ofiary przeznaczone na Dzieło Nowego Tysiąclecia- 750 zł. 

 

   

 

 

Do Domu Ojca odszedł w zeszłym tygodniu † śp. Adam Rybak (lat 64). 
Wieczny odpoczynek  racz mu dać Panie… 

’’  
  

ŻŻYYCCZZĘĘ  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  PPAARRAAFFIIAANNOOMM  BBŁŁOOGGOOSSŁŁAAWWIIOONNEEJJ  NNIIEEDDZZIIEELLII  II  WWIIEELLUU  ŁŁAASSKK  BBOOŻŻYYCCHH    
WW  NNOOWWYYMM  TTYYGGOODDNNIIUU  PPRRZZEEZZ  WWSSTTAAWWIIEENNNNIICCTTWWOO  NN..MM..PP..  RRÓÓŻŻAAŃŃCCOOWWEEJJ    

NNIIEE  ZZAAPPOOMMIINNAAJJCCIIEE  OO  PPAANNUU  BBOOGGUU  WW  MMOODDLLIITTWWIIEE  II  OO  NNIIEEDDZZIIEELLNNEEJJ  EEUUCCHHAARRYYSSTTIIII!!  
MMÓÓDDLLMMYY  SSIIĘĘ  OO  ZZDDRROOWWIIEE  OORRAAZZ  ZZAA  CCHHOORRYYCCHH  II  CCIIEERRPPIIĄĄCCYYCCHH!!  

 

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek 


