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Intencje mszalne 

 Poniedziałek 3. 05. 2021 – NMP Królowej Polski – Święto 
Konstytucji 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za zalecanych zmarłych, za ++ naszych Kapłanów i za ++ Dobrodziejów 
kościoła 

9. 00 Za + męża Teodora Wójcik, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ krewnych, za 
++ teściów Gertrudę i Pawła Hyla, za + córkę Różę i syna Józefa  oraz d.op. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. z 
ok. 70 r. ur. w pewn. int.  
- Przez wstawiennictwo NMP Królowej Polski w int. naszej Ojczyzny 

 Wtorek 4. 05. 2021 – św. Floriana, m. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + mamę Barbarę Glensk, + babcię Małgorzatę Kampa, za + ciocię Bertę 
Wowro i d.op. 

 Środa 5. 05. 2021 – św. Stanisława Kazimierczyka 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za ++ rodz. Helenę i Augustyna Kampa, ++ Pawła i Apolonię Woszek, trzech 
braci, cztery bratowe i siostry, za ++ Irenę i Stanisława oraz d.op. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Piotra Smolarek, teściów Agnieszkę i Alojzego Warwas, pokr. i d.op. 

 Czwartek 6. 05. 2021 – św. Apostołów Filipa i Jakuba – święto - 
I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + Edmunda Szymańskiego w 8 r. śm., za ++ rodziców, braci i rodzeństwo  
- O nowe powołania do Służby Bożej - do kapłaństwa i zakonu 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ rodz. Antoniego i Jadwigę Klyszcz, za + siostrę Helenę oraz z ok. 
urodzin o zdrowie i opiekę Bożą w int. Marii   

 Piątek 7. 05. 2021 – I Pt m-ca 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Do NSPJ  w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i 
Dobrodziejów kościoła 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  
- Za + Józefa Kurc, ++ rodziców, brata Joachima Matysek oraz ++ rodziców 
Matysek 

18. 30 Katecheza dla klas IV SP. 

 Sobota 8. 05. 2021 – św. Stanisława, bpa i m. – Głównego Patrona 
Polski 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za + Katarzynę Kowol, zmarłe rodzeństwo Marię, Jana i Alfonsa, za ++ Marię 
i Romana Piechaczek oraz dusze czyśćcowe 

9. 00 Spowiedź św. klas czwartych 

17. 30 Nabożeństwo majowe 



18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z  podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i 
Boże błogosławieństwo oraz Bożą opiekę w rodzinie Okos  
- Za ++ Lucję i Zenona Chlebowskich, za + Annę, rodzeństwo, pokr. i d.op.  
- Za + Lorenza Sbielut w rocznicę śmierci, za żonę Zofię, + córkę, pięciu 
synów, dwie synowe, za ++ rodziców i teściów  
- Za + męża i ojca Huberta Anderwald w rocznicę śm., za ++ z rodz. 
Anderwald i d.op.  
- Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Grygosz, ++ teściów Józefa i Zofię Budny 
oraz pokr. z obu str.  
- Za ++ Małgorzatę i Józefa Matuszek, + brata, siostry i za ++ z rodz. 
Matuszek - Baron - Rzotki i d.op.  
- Za + Cecylię Bąk w rocznicę śmierci, za męża Adama, za + Henryka Łuczak 
i d.op.  
- Za ++ rodz. Stanisławę i Mieczysława Wojtakowski, pokr., za + ojca 
Henryka, za + Józefa Mleczek i + Zygfarda Lysik 

 Niedziela 9. 05. 2021 – VI Niedziela Wielkanocna  

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, ich synów Konrada, Franciszka i 
Oswalda, rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. naszych uczniów z klas IV, za 
rodziców, dziadków, chrzestnych o potrzebne łaski i o dar wiary dla młodego 
pokolenia 

15. 45 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za ++ rodz. Piotra i Julię Kornek, dwóch synów, dwie synowe, zięcia 
Gerharda i d.op. 
 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (3 V) uroczystość NMP Królowej Polski  

2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek  miesiąca  

3. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny naszych chorych  

4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego i za naszą comiesięczna kolektę parafialną na prace remontowe 

naszego kościoła. Wpłynęło na ten cel parafialny 3.754 Zł. 37 Gr. i 11.20 Euro  

5. W sobotę (8 V) uroczystość św. Stanisława, patrona Polski  

6. Nabożeństwo Majowe każdego dnia przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30   

7. Dzieci I-Komunijne w tzw. Białym Tygodniu do soboty włącznie uczestniczą 

we Mszy św. o godz. 18.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. W sobotę (8 V) o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim pw. Św. 

Jadwigi Śląskiej święcenia diakonatu. Zachęca się do modlitwy w ich intencji, 

by byli dobrymi kapłanami  

10. W niedzielę 9 maja jest wyznaczona zbiórka do puszek na remont katedry 

opolskiej 



Historia kościoła cz. 18 

 W dniu 11 kwietnia 2017 roku w nawie głównej za ostatnią ławką, na sztaludze 
przedstawiony został projekt obrazu "Pascha", namalowany przez artystę malarza 
Adama Grocholskiego z Brzegu. Obraz ten w naturalnej wielkości umieszczony 
zostanie w prezbiterium, po lewej stronie. 
 W dniu 22 maja 2017 roku mistrz stolarski Rudolf Huncza wraz ze swoimi 
pracownikami przygotował płytę o wymiarach 5 x 4 metry pod obraz "Pascha", który 
znajdzie swoje miejsce po lewej stronie w prezbiterium. W dniu 23 maja artysta 
malarz Adam Grocholski z Brzegu, wraz ze swoim bratem Andrzejem rozpoczęli nad 
nim prace. W dniu 29 czerwca 2017 roku nastąpiło przeniesienie oraz zawieszenie 
obrazu "Pascha" w prezbiterium kościoła. Pod koniec lipca prace malarskie 
zakończono. Wprawdzie kościół pozbawiony jest dawnych fresków i ornamentów ale 
prezbiterium zaczyna wyglądać prawie tak samo jak pięćdziesiąt lat temu. 
 18 listopada 2017 roku został zawieszony w nawie głównej pierwszy mały 
żyrandol, drugi równie niewielki pojawił się w styczniu 2018 roku a trzeci ogromny, 
na którym świeci się 45 żarówek, zawisł przed świętami wielkanocnymi 2018 roku. 
Natomiast w 2019 roku dodano jeszcze dwa malutkie żyrandole nad bocznymi 
balkonami. Żyrandole te zastąpiły wysłużone już poprzednie bardzo nieekonomiczne 
oświetlenie kościoła. Zwieńczenie tych zmian nastąpiło także w 2018 roku kiedy to w 
listopadzie w prezbiterium rozbłysła wieczna lampka. 

Remont wieży  
 W dniu 3 sierpnia 2018 roku rozpoczął się zapowiadany przez księdza 
proboszcza remont szczytu wieży kościelnej, podyktowany bardzo złym stanem 
łupków, którymi jest pokryty i 1 grudnia, po prawie czterech miesiącach, definitywnie 
zakończony. W tym czasie wymieniono łupek na szczycie, odeskowanie i jedną 
zmurszałą belkę. Odmalowano tarczę zegarową, wymieniono cztery okiennice z 
żaluzjami, wymieniono także dwie kule miedziane a gruntowną renowację przeszedł 
krzyż żeliwny. Na czterech szczycikach wymieniono krzyże. Ponadto dokonano 
gruntownego mycia ceglanej elewacji oraz uzupełnienia zaprawy w fugach pomiędzy 
cegłami. Zwieńczeniem prac było ponowne włożenie do kapsuły dokumentów, które 
wyjęto przy rozpoczęciu prac a także monet oraz dołożenie współczesnego dokumentu 
zredagowanego przez księdza proboszcza Norberta Dragona i kilkudziesięciu monet 
obiegowych oraz wycofanych już z obiegu. Współczesną bullę przed włożeniem do 
kapsuły czasu podpisali przedstawiciele rady parafialnej w następującym składzie: 
Bernard Bazelak, Maria Bernat, Wiesław Długosz, Romana Franczok, Henryk Fronia, 
Rudolf Huncza, Hubert Kilbach, Dorota Kotula, Joachim Kowol, Urszula Krupa, 
Bernadetta Laxy, Joachim Matejka, Klaudiusz Matejka, Barbara Mikołajczak, Roman 
Miszkiel, Marcin Niestrój, Waldemar Nowak, Józef Okos, Edyta Piechaczek, Mariola 
Skrzypczyk, Erwin Wicher i Helmut Wójcik.  
 Generalnym wykonawcą była firma Rudolfa Malika z Przywór, krzyż został 
odnowiony przez firmę Jerzego Dygi z Przywór, iglicę wykonała firma Klaudiusza 
Niedworoka z Brynicy, żaluzje wieży zostały wykonane przez firmę Gebauer z 
Tarnowa Opolskiego, wszelkie prace nadzorował nadinspektor budowlany mgr inż. 
Kazimierz Rozmarynowski, a pracami kierował dr Artur Żurakowski. Inwestycja 
została wsparta dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziecictwa Narodowego (100 000  zł) 
oraz budżetu Miasta Opola (100 000  zł), za które wspólnota parafialna składa 
podziękowania. 


