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NIE MOŻNA ZDRADZIĆ NAJBLIŻSZYCH
Każdy, kto zdecydował się na podróż do obcych krajów, zgodzi się z
tym, że prawdziwa przygoda zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy.
Podobnie jest z chrześcijaństwem. Aby do niego wejść, trzeba przekroczyć
granicę – bramę. Tą bramą jest Chrystus.
Zwykle przekraczamy ją nieświadomie, z woli naszych rodziców, którzy
przynoszą nas do chrztu świętego. Oni też, prosząc Kościół o chrzest,
zobowiązują się, że będą naszymi pierwszymi przewodnikami po tej krainie,
która nazywa się chrześcijaństwo. To rodzice powinni nauczyć nas języka,
którym posługują się mieszkańcy tej krainy. To oni mają obowiązek
wprowadzenia nas w zwyczaje i święte tradycje Kościoła. Z racji swego
powołania i chrztu świętego, który wcześniej przyjęli, są dla nas pasterzami na
wzór Jezusa Chrystusa.
Jeśli nie wywiązują się z tej roli i zostawiają nas samych w Kościele, to
nic dziwnego, że możemy czuć się w nim obcy. Nie potrafimy się modlić, nie
rozumiemy znaczenia świąt, nie znamy prawdziwej historii chrześcijaństwa ani
jego wspaniałych bohaterów. Kościół dla nas to tylko budynek oraz sztywna
instytucja, która zawsze czegoś od nas wymaga. Przekroczyliśmy bramę, ale nikt
się nami nie zaopiekował, nikt nie podał nam pomocnej dłoni. To jest prawdziwa
tragedia wielu naszych braci i sióstr, którzy zostali w ten sposób zdradzeni przez
swoich najbliższych, kiedy jeszcze byli dziećmi.
Owszem, Jezus Chrystus jest i dobrym Pasterzem, i ma swoje sposoby,
aby w końcu odnaleźć swoje zagubione owce. Ale On pragnie przede wszystkim
działać w nas i przez nas, którzyśmy świadomie przekroczyli bramę.

===============================================================================================================================================================================

KRATA, ZA KTÓRĄ CZEKA MIŁOŚĆ
Wielką tajemnicą Boga są powołania do zakonów
kontemplacyjnych. Ukrycie i oddzielenie od spraw tego świata dla wielu
jest całkowicie niezrozumiałe. To dziwactwo – mówią.
A jednak Bóg wybiera kobiety i mężczyzn, chce mieć ich blisko swego
serca, a z dala od serca rozpędzonego świata. Oddzieleni symboliczną kratą
zastygają przed Jego obliczem i podejmują próbę przebywania z Nim w taki
sposób, w jaki zbawieni będziemy przebywać w niebie. Dlaczego? Bo to
spełnienie największej tęsknoty człowieka: Być blisko, zamieszkać w Jego
domu.
Apostołowie wybrani przez Jezusa nie ukrywali się za kratą
klasztornego domu, a jednak w pełnieniu codziennych obowiązków odkrywali
potrzebę odosobnienia i większego zaangażowania w głoszenie Dobrej
Nowiny. „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali
stoły – mówili – oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa” (Dz 6,4).
To ważna podpowiedź dla tych, którzy chcą wypełniać codzienne obowiązki i
jednocześnie wzrastać w Bożej obecności. Rezerwowanie czasu na rozmowę z
Bogiem pozwala spotykać Go naprawdę. Modlitwa – nawet najkrótsza czy
pozbawiona konkretnych słów – jest wchodzeniem na drogę do Nieba.
Modlitwa do Jezusa jest wyborem „drogi i prawdy, i życia” (J 14,6), które
doprowadzają nas do domu Ojca (J 14,2).
Bóg może nie wybrać nas do życia w zakonie kontemplacyjnym.
Każdego jednak z nas ukształtował tak, aby w swoim sercu mógł oddzielić
kratą rozpędzony świat od chwil na spotkanie z Nim. Po co? Aby nie zaniedbać
słowa Bożego, aby wciąż odnajdywać drogę do domu Ojca.
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 7 do 14 maja 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
15.00

07.05
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. ur., rodziców Agnieszkę i Józefa oraz wszystkich z rodziny.
Grabczok Do Św. Floriana za wszystkich żyjących i zmarłych druhów OSP Grabczok.
Do Miłosierdzia Bożego i MB Fatimskiej o szczęśliwą operację.
Nabożeństwo Majowe na Studzionce.

Poniedziałek 08.05
Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika.
7.00 Za †† wujka ks. Jana Kilian z ok. ur., ciotki Pelagię i Zuzannę Kilian i całe pokrewieństwo Kilian i
Patrzek.
18.00 Za †† matkę Elżbietę, jej męża, rodzeństwo i rodziców z obu stron. Nabożeństwo Majowe.
Wtorek
09.05
7.00 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i
bł. Boże z ok. imienin i dnia matki dla Stanisławy.
18.00 Nabożeństwo Majowe.
Środa
10.05
.
Czwartek
11.05
7.00 Za †† rodziców Stefanię i Huberta Matros, Łucję i Piotra Kurtz ich rodziców, rodzeństwo, brata
Huberta, szwagra Wilhelma i z pokrewieństwa.
17.00 Za †† wujka Józefa, jego żonę Elżbietę, dziadków Marię i Franciszka oraz dusze opuszczone.
Nabożeństwo Majowe.
12.05
Piątek
7.00 Za †† matkę Julię w dniu ur., jej 2 mężów, 2 braci, bratową, bratanka, siostrzenicę, z pokrewieństwa
z 3 stron, męża i ojca, jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Grabczok Do Anioła Stróża za Maksymiliana Ogrodnik z ok. I-szej rocz. ur., z prośbą o Boże bł.
dla dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych.
18.00 Nabożeństwo Majowe.
Sobota
13.05
17.00 Za †† rodziców Józefa i Marię, Ignacego i Paulinę, 2 braci, 3 szwagrów, bratową i starzyków.
NF 18.30 Grabczok Do Matki Bożej Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Brygidy - przełożona
p. Halina Nanko, za żyjących i zmarłych z tej róży.

Niedziela 14.05
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA. Pierwsza Komunia.
7.30 Za †† matkę Annę Kurth, z rodzin Baron, Kurth i z pokrewieństwa.
9.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 40 rocz.
Sakramentu Małżeństwa pp. Agnieszki i Joachima Sosny, z prośbą o dalsze
zdrowie, bł. i opiekę Bożą w rodzinie i rodzinach dzieci.
10.30 W intencji dzieci i ich rodzin z ok. Pierwszej Komunii Świętej.
15.00 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci pierwszo-komunijnych.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Maria Mateja, Gertruda Polok, Gabriela Długosz, Klaudia Niedworok
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Katarzyny – przełożona p. Brygida Dendera.
Zapraszam dziś na nabożeństwo majowe na Studzionkę o godz. 15.00 – dziś prowadzi nasza Parafia.
Zapraszam także na nabożeństwa majowe przez cały tydzień.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna także tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
We Wtorek młodzież gimnazjalna przyjmuje sakrament bierzmowania w Łubnianach na mszy o godz. 16.00.
Stąd spotkanie dla dzieci komunijnych w Czwartek po mszy szkolnej z rodzicami – jedno z rodziców, a także poświęcenia
komunijnych dewocjonali. W Sobotę o godz. 9.00 spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodziców oraz rodzeństwa i krewnych.
Uroczystość Komunijna w przyszłą Niedzielę rozpocznie się o godz. 10.30 na farskim podwórku.
Prośba o dokonanie wpłaty na pielgrzymkę drugiej raty do połowy maja (15.05)
W Sobotę dzień fatimski – w tym roku 100 rocznica objawień fatimskich – zapraszam na nabożeństwo na Grabczok o godz. 18.30.
Na Górze Św. Anny w Sobotę pielgrzymka rowerzystów, a w Niedzielę hodowców koni.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Julia Mania z Łubnian i Dawid Mania z Brynicy (Łubnian) zapowiedź pierwsza
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii
Ogłoszenie poza duszpasterskie: Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej – II rata, będzie zbierany w dniach 12 i
15.05.2017r. tj. w piątek oraz poniedziałek w godzinach od 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.
Grabczok: kwietniu zebrano 1170,- zł ofiar oraz wpłaty za ławki 1540,- zł. Za złożone ofiary Bóg zapłać. Także paniom za zebranie.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 14 do 21 maja 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.00
10.30
15.00

14.05
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA. Pierwsza Komunia.
Za †† matkę Annę Kurth, z rodzin Baron, Kurth i z pokrewieństwa.
Grabczok Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 40 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp.
Agnieszki i Joachima Sosny, z prośbą o dalsze zdrowie, bł. i opiekę Bożą w rodzinie i rodzinach dzieci.
W intencji dzieci i ich rodzin z ok. Pierwszej Komunii Świętej.
Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci pierwszo-komunijnych.

Poniedziałek 15.05
7.00 Za †† rodziców i teściów Marię i Piotra Patrzek, ich 2 córki, synową, 2 synów i wszystkich z rodziny.
18.00 Za †† matkę Elżbietę Cebula z ok. ur., jej męża Józefa i z pokrewieństwo Cebula, Stotko i Resel.
Nabożeństwo majowe.
Wtorek
16.05
Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.
7.00 Za †† syna Piotra w 3 rocz. śm., ojca Melchiora, matkę Zofię.
18.00 Nabożeństwo majowe.
Środa
17.05
.
7.00 Za †† żonę i matkę Marię w dniu ur. Nabożeństwo majowe.
Czwartek
18.05
7.00 Za †† rodziców Franciszką z ok. ur. jego żonę Edeltraudę, brat Waltra, siostrę Łucję,
z pokrewieństwa Medelnik i Gruszka.
17.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa, Paulinę i Pawła, wujka Piotra, siostrę Marię, jej męża, brata
Józefa, szwagra Waltra, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe.
19.05
Piątek
7.00 Z ok. ur. do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w
rodzinie i rodzinach dzieci.
17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże w rodzinie
z ok. 10 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp. Małgorzaty i Andrzeja Tkocz.
18.00 Nabożeństwo majowe.
Sobota
20.05
7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł., opiekę i zdrowie w rodzinie z ok. ur. Joachima.
14.00 Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Leny Gałdkowskiej o bł. Boże.
18.00 Za †† męża i ojca Gerharda, rodziców z obu stron, siostrę Gertrudę i jej męża oraz z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe.

Niedziela 21.05
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
7.30 Za † męża i ojca Bernarda z ok. ur.
9.15 Grabczok Za † Dorotę Michaś o spokój jej duszy - Dar Róży Różańcowej Św. Weroniki,
przełożona p. Krystyna Prudlo.
10.30 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę
Bożą z ok. 80 rocz. ur., oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci.
15.00 Nabożeństwo majowe – pp. Krupa.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Anna Kansy, Alodia Gładki, Dorota Kansy, Alicja Sosna
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: św. Anny – przełożona p. Krystyna
Kotula.
Dziś nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych w kościele o godz. 15.00.
Zapraszam dzieci komunijne na wieczorne msze i nabożeństwa w tym tygodniu w strojach tzw. biały tydzień.
We Wtorek także poświęcenia dla dzieci dewocjonalia.
W tym tygodniu spotkania dla młodzieży gimnazjalnej: we Wtorek klasy I, a w Czwartek klasa II, po
wieczornych nabożeństwach.
W przyszłą Niedzielę po mszy przed kościołem możemy złożyć ofiarę na renowację opolskiej katedry.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Julia Mania i Dawid Mania zapowiedź druga
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

Bóg wskazał nam drogę

Krzysztof Czapla SAC

Ratunkiem dla grzeszników jest Niepokalane Serce Maryi. Droga ta budzi jednak wiele pytań, gdyż
Maryja jest, jak każdy z nas, stworzeniem i człowiekiem, a nie Bogiem.
Nie możemy o tym zapominać, a tym bardziej zacierać nieprzekraczalnej granicy pomiędzy Stwórcą
a stworzeniem. A jednak to właśnie Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Na
ten argument wskazuje s. Łucja, podając racje uzasadniające dla tego właśnie nabożeństwa. Na pytanie,
dlaczego takie nabożeństwo, odpowiedziała krótko i jednoznacznie: "Ponieważ Bóg tak chce".
Jedność Serc Jezusa i Maryi
Nazwa nabożeństwa wskazująca na Maryję to jeden aspekt, drugi to jego właściwa treść, a ona
wskazuje na Jezusa, który jest jedynym celem, ku Niemu zmierzamy poprzez Niepokalane Serce Maryi. Tak
więc nazwa nabożeństwa bezpośrednio wiąże się z Maryją, jego istota jest jednak jednoznaczna: Jezus, ku
któremu zmierzamy poprzez sakramentalną spowiedź, różaniec, medytację oraz przyjęcie Komunii świętej.
Nie sposób zatem nie dostrzec w fatimskim przesłaniu bardzo wymownej i głębokiej jedności Serca Jezusa i
Serca Maryi. Odnajdujemy ją już w pierwszych słowach Anioła, który ukazał się dzieciom: "Serce Jezusa i
Maryi słuchają z uwagą waszych próśb" czy też: "Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele
miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia".
Jakże piękne i wymowne w tym kontekście są słowa cierpiącej Hiacynty, która w ostatnich
miesiącach życia, wiedząc, że odchodzi z tego świata, z takim apelem zwróciła się do Łucji. "Już niedługo
pójdę do nieba. Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, że Bóg chce wprowadzić na świecie nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie czas, aby o tym mówić, nie kryj się. Powiedz wszystkim
ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że ludzie muszą je uprosić
przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Maryi. Niech proszą o
pokój Niepokalane Serce Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzył pokój na świecie. Ach, gdybym mogła
włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi mojego serca i który sprawia, że kocham tak
bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi!".
Droga przez Serce Maryi
Wolą Boga jest, by obok Serca Jezusa uwielbiano Niepokalane Serce Maryi. Nie sposób wyobrazić
sobie innej drogi ku Bogu, skoro to On taką drogę wybiera, by przez Niepokalane Serce Maryi stać się
Człowiekiem. Sam Bóg wskazuje nam tę drogę, a zatem, choć racjonalność podsuwa nam wiele wątpliwości
i pytań, nie możemy dać się zwieść, by Bogu dyktować nasze ludzkie rozwiązania. Jakże dobitnie wyraził to
kard. Joseph Ratzinger w komentarzu do trzeciej części fatimskiej tajemnicy. "By ratować dusze przed
piekłem, wskazany zostaje - ku zaskoczeniu ludzi anglosaskiego i niemieckiego kręgu kulturowego - kult
Niepokalanego Serca Maryi".
Bóg jest pokorny
Zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi to wzór dany nam przez Boga, ale pozostaje jeszcze pytanie o to,
gdzie jest nasze serce. Możemy rozważać prawdę o Najświętszym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu
Maryi, ale nie chodzi tu o teologiczne spekulacje, lecz o to, by nasze serca były jak najbliżej Jezusa i Maryi.
Sam Bóg nam to wskazuje, do tego zaprasza i głosem małego dziecka mobilizuje nas do tego, byśmy podjęli
wskazaną nam drogę. To, co zostało zapowiedziane przez Maryję w lipcu 1917 r., że przyjdzie jeszcze raz,
by żądać poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu i Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty, to
również znalazło swoje wypełnienie kilka lat później. "10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza Panna w
Pontevedra, a z boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i
pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: "Miej
współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż
na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał"".
Bóg – jako Dziecię Jezus – zabiega, pyta, zachęca, prosi o nabożeństwo do Serca Jego Matki. Droga
naszego uświęcenia ma prowadzić przez Serce Maryi, być wyrazem naszej miłości, nie dziwi więc fakt, że
taka forma prośby współgra z treścią wizji. Jezus ukazuje się nie jako Pan i Król Wszechświata, lecz jako
Dziecko, które prosi i żebrze o miłość dla swojej Matki. Zatem nie respekt wobec autorytetu i wszechmocy
Boga ma być argumentem co do wyboru wskazanej drogi, lecz szczera i dobrowolna miłość. Nasza
odpowiedź nie powinna brać się z przymusu czy też wyrachowania, lecz być tak naturalną, jak odpowiedź na
prośbę bezbronnego dziecka, które pokornie prosi o miłość dla swojej matki.

