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Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 

  

 
 

 

Biskup Waldemar Musioł 
biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej 

 

Ks. Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana  
w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach.  
Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął  
w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą 
kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół 
Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. 
W tym samym roku rozpoczął formację w WSD w Nysie,  
a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne  
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 
2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed 

święceniami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.  
Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego biskupa 

opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie 
(2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). W tym samym czasie kontynuował studia  
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii 
pastoralnej.  

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent w Wydziale 
Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.  

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc kazania, 
rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką otaczał mieszkanki 
Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008-2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana  
w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. 
jest pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa.  

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady  
ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od roku 2016 jest 
członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji  
ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu 
diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów. 

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.  
Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformowała, że papież 

Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu 
stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.  

Biskup Nominat Waldemar, przyjmie święcenia 10 grudnia br. o godz. 1100 w kościele 
seminaryjnym w Opolu.             (za: www.diecezja.opole.pl) 



INTENCJE MSZALNE 
I NIEDZIELA ADWENTU 

Niedziela 

27 
listopada 

8.00 
 

 

10.30 
 

 
 

15.00 

Msza św.:  
Za †† rodziców Apolonię i Henryka Wencel, Urszulę i Wernera Kaluza, brata Józefa  
oraz za †† pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski  
oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary Pikos z okazji 
65. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodzin dzieci i za † męża Herberta 

Nieszpory adwentowe /z poświęceniem wieńców adwentowych/ 
oraz z obrzędem przyjęcia nowych Lektorów i Ministrantów do LSO  

 

Poniedziałek 

28 
listopada 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski  
oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny Czech  
z okazji 90. rocz. urodzin 

 
Wtorek 

29 
listopada 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Za †† ojca Joachima Jonczyk, dziadków Albinę i Józefa Jonczyk, Marię, Łucję i Józefa 
Linkert, ciotki Agnieszkę i Hildegardę oraz za †† kolegów i koleżanki  i za  †† z pokr. 

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
Środa 

30 
listopada 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Do M. Bożego i przez wst. Matki Boskiej Bolesnej za †† Członków Apostolstwa Dobrej 
Śmierci z naszej Parafii 

I czwartek miesiąca 

Czwartek 

1 
grudnia  

16.30 
17.30 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.: 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o Boże błog. i wszelkie 
potrzebne łaski za wszystkich powołanych z naszej parafii 

I piątek miesiąca 

Piątek  

2 
grudnia 

9.30 
 

17.30 

ODWIEDZINY CHORYCH 
 

Msza św. „roratnia”: 
W intencji Parafian i Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera - I sobota miesiąca 

Sobota 

3 
grudnia 

8.00 
 

14.00 
 

 
 

18.00 
 

Msza św.: 
Za † ks. Gintera Kurowskiego - 30. dzień po śmierci (x. MS) 

Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Beaty Lis z okazji  
50. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

Msza św.  niedzielna: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Ewy i Krystiana 
Kulawik oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci 

II NIEDZIELA ADWENTU 

Niedziela 

4 
grudnia 

8.00 
 

10.30 
 
 

15.00 

Msza św.:  
W intencji żyjących i  za †† Członków Żywego Różańca (Róża Św. Barbary) 

Msza św.:  
Za †† rodziców i  dziadków Andrzeja i Teklę Krężel, ich 3 synów oraz za †† rodzeństwo  
z obu stron  

Uroczyste adwentowe  



INTENCJE MSZALNE  
II NIEDZIELA ADWENTU 

Niedziela 

4 
grudnia 

8.00 
 

10.30 
 
 

15.00 

Msza św.:  
W intencji żyjących i  za †† Członków Żywego Różańca (Róża Św. Barbary) 

Msza św.:  
Za †† rodziców i  dziadków Andrzeja i Teklę Krężel, ich 3 synów oraz za †† rodzeństwo  
z obu stron  

Uroczyste adwentowe  
 
  

Poniedziałek 

5 
grudnia 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Za † Marka Kucharskiego w 5. rocz. śmierci  oraz za †† z rodziny 

Św. Mikołaja, biskupa 

Wtorek 

6 
grudnia 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Joanny i Tomasza Gryga  
oraz Dary Ducha Świętego dla dzieci 
Spotkanie ze Św. Mikołajem 

Św. Ambrożego, biskupa i Dr. Kościoła 
Środa 

7 
grudnia 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki) 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Czwartek 

8 
grudnia 

7.35 

8.00 
 
 

16.30 
17.30 

 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
Msza św.:  
Za †† Jerzego  Henschel oraz za rodziców i brata (x. MS) 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.: 
Przez wst. N.M.P. o Boże błog., zdrowie oraz wszelkie potrzebne łaski  
dla Wspólnoty Dzieci Maryi (z odnowieniem przyrzeczeń) 

Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin 
Piątek  

9 
grudnia 

17.30 Msza św. „roratnia”: 
Za † Teodora Kulawik - I. rocznica śmierci 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LORETAŃSKIEJ 
Sobota 

10 
grudnia 

18.00 
 

Msza św. niedzielna:  
Za † Alinę Muniak - I. rocznica śmierci 

III NIEDZIELA ADWENTU-„GAUDETE” 

Niedziela 

11 
grudnia 

8.00 
 
 

10.30 
 

15.00 

Msza św.:  
Za †† Łucję i Stefana Tkocz, siostrę Marię oraz za ††  z rodzin Wolbach, Haniszewskich  
i Dul oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza św.:  
Za † ks. Józefa Onyśkowa w 9. rocz. śmierci  

Nieszpory adwentowe  
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA - GRUDZIEN 2022   
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka  

znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego  
oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Adwentu - 27.11.2022 

 

 Dziś przeżywamy I Niedzielę Adwentu-rozpoczynamy OKRES ADWENTU i nowy Rok Liturgiczny. 
Od pierwszej I Niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna program duszpasterski pod hasłem:   
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY. Biskup Andrzej Czaja mówi, że "jesteśmy zobowiązani, by Nim żyć i dzielić się naszą wiarą 

z innymi i wskazuje na potrzebę kształtowania eucharystycznego stylu życia, w tym zwłaszcza zwrócenia uwagi na świętowanie niedzieli”. 
 

 ADWENT - to czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Nie jest to jeszcze czas świąteczny, 
dlatego bardzo proszę od początku Adwentu nie ozdabiać domów dekoracjami bożonarodzeniowymi!!! 
Starajmy się natomiast o wysiłek duchowy, którego owocem będzie uczestnictwo  
w Roratach, czytanie Pisma Świętego, zachowanie trzeźwości i inne formy postanowień . 
Nieszpory adwentowe o godz. 1500 z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów adwentowych, świec 
wigilijnych i opłatków z obrzędem przyjęcia 4. nowych Lektorów i  2. Ministrantów do LSO. 
Dzisiaj spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej (PRD i PRE) po Nieszporach na plebanii. 
 

 MSZE ŚW. RORATNIE będą sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 1730. 
Tegorocznym hasłem rorat jest: Z narodzeniem Jezusa było tak…. Jak każdego roku w naszym kościele będą dla 
dzieci szkoły podstawowej: obrazki, konkursy i nagrody. Pytania do konkursu będą na naszej stronie internetowej:   
www.florian-zawada.pl Serdecznie zapraszam nie tylko dzieci z lampionami, ale także Rodziców!  
RADIO DOXA OPOLE (107,9 FM) zaprasza na audycje roratnie od poniedziałku do piątku od godz. 1920.  
Audycje te przygotowane są we współpracy z MAŁYM GOŚCIEM NIEDZIELNYM.  
 

 W I czwartek miesiąca (01.12) Adoracja Najśw. Sakramentu- Godzina Święta od godz. 1630. „DOXA”-godz. 1920. 
 

 W I piątek miesiąca (02.12) Eucharystia „roratnia” o godz. 1730, a po niej nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 
OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY od godz. 1630 do 1720 . ODWIEDZINY CHORYCH  od godz. 930. 
Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów przed Sakramentem  Bierzmowania kl. VI szkoły podstawowej. 
 

 W I sobotę miesiąca (03.12) Eucharystia o godz. 800, a po niej  nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu NMP oraz spotkanie dla Dzieci Maryi (z Siostrą M. Karoliną).  

 

 OKAZJA DO SAKRAMENTU POKUTY codziennie przed Mszą św. od 1645 do 1720. 
 

 Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY, MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY (w zakrystii) i POSŁANIEC ŚW. FLORIANA. OWIECZKA -  
dla dzieci. KALENDARZ DEKANATU SIOŁKOWICKIEGO NA 2023 ROK (cena 5 zł - w zakrystii) i RÓŻANIEC (m-c  XII 2022).  
 

 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM  ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ! 
* kolekta z dzisiejszej niedzieli (27.11)  przeznaczona na potrzeby parafii 
* kolekta w przyszłą niedzielę (04.12) przeznaczona na potrzeby WMSD w Opolu i instytucji diecezjalnych 
* zbiórka do puszki za tydzień (04.12) przeznaczona na Kościół na Wschodzie 
* kolekta w niedzielę (11.12)   przeznaczona na potrzeby parafii 
* zbiórka w niedzielę (11.12)  przeznaczona na cele gospodarcze na cmentarzu...etc. 
 „Bóg zapłać” za ofiary  przeznaczone na opał! Można także dokonać wpłaty na konto parafialne – tytuł wpłaty „na opał”. 
 
 

 
 

 

II Niedziela Adwentu - 04.12.2022 
 

 Dziś przeżywamy II Niedzielę Adwentu. Gościmy dziś w naszej parafii Siostrę M. Małgorzatę ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej z Raciborza-Brzezia. Bóg zapłać za świadectwo! 
Po Mszach św. będzie możliwość nabycia opłatków i świec Caritas (duże-15 zł; małe-7 zł) u naszych Marianek. 
Nieszpory adwentowe o godz. 1500. 
 

 We wtorek (06.12) Eucharystia „roratnia” o godz. 1730, a po niej spotkanie ze Św. Mikołajem.  
 

 MSZE ŚW. RORATNIE są sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 1730. 
 

 W czwartek (08.12) obchodzimy UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP–IMMAMCULATA. 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP śpiewać będziemy o godz. 735. Adoracja N. Sakramentu o godz. 1630. 
Msza św. w intencji Wspólnoty Dzieci Maryi o godz. 1730 (z odnowieniem przyrzeczeń).  
Zapraszam wszystkich do udziału w Liturgii i wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. 
 

 W piątek (09.12) Eucharystia o godz. 1730, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.  
Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów przed Sakramentem  Bierzmowania kl. VII szkoły podstawowej. 
 

 W sobotę (10.12) święcenia  biskupie  ks. Waldemara Musioła o godz. 1100 w kościele seminaryjnym w Opolu. 
Otoczmy naszego nowego biskupa pomocniczego naszą modlitwą! 
 
 
 

 
 

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek 
 


