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POKÓJ CZY SPOKÓJ? 

Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym dodało im 
odwagi, a przez dar Ducha Świętego uzdolniło do podjęcia misji głoszenia 
prawdy o Bogu. O Tym, który wydał się za nas na śmierć krzyżową, 
zmartwychwstał i pragnie nas ku sobie prowadzić, uświęcając za sprawą 
Ducha Świętego. 

Wydarzenia związane z męką Pana Jezusa tak bardzo wstrząsnęły 

uczniami, że nawet w dniu zmartwychwstania trwali oni w swoim odgrodzeniu 

od świata. Wszystkie ich nadzieje prysły. Ten, z którym wiązali przyszłość, 
został zabity. 

W tę rzeczywistość braku nadziei wchodzi Jezus. Wystraszonym uczniom 

przynosi dar pokoju innego niż ten, który mógł im zaoferować świat. Owego 

ziemskiego [s]pokoju przecież nie doświadczą. Posłani przez Mistrza spotkają 
się wielokrotnie z odrzuceniem i prześladowaniem, które prawie wszystkich z 

nich doprowadzi do śmierci męczeńskiej. 

Pokój przyniesiony im przez Jezusa jest związany z darem Ducha 

Świętego. To On będzie ich prowadził i wspierał w powierzonej misji. On będzie 

uzdalniał do czynienia tego, co wielokrotnie czynił ich Mistrz, gorsząc tych, 

którzy wołali: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może 

odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” (Łk 5,21). Tak więc od tej pory 

uczniowie będą uczestniczyć w sposób szczególny w misterium Boga, który 

wyzwala człowieka z grzechu i śmierci, obdarzając życiem. 

Każdy z nas wezwany jest do tego, aby dać się prowadzić i przemieniać 
Duchowi Świętemu. Bóg w swojej hojności posyła Go do serc nas wszystkich. 

Otwórzmy się na Niego i pozwólmy Mu w nas działać. 
=============================================================================================================================================================================== 

BĘDZIEMY U NIEGO PRZEBYWAĆ  
Trójca Święta nie jest tylko zimnym dogmatem wiary. Nie jest też 

wyłącznie niedostępną, daleką tajemnicą. Dzisiaj warto przypomnieć sobie 
o tym, że to my jesteśmy Jej mieszkaniem.  

 „Mając dziewiętnaście lat, czuła się zamieszkaną” – tak napisali o niej 

ci, którzy ją znali. Chodzi o bł. Elżbietę od Trójcy Świętej, francuską 
mistyczkę, żyjącą w latach 1880-1906. Kiedy była mała, pewien dominikanin 

wyjaśnił jej, w jaki sposób przez łaskę chrztu świętego stajemy się duchową 
świątynią, o której mówi św. Paweł (1Kor 3,16-17). Jak jednocześnie z 

Duchem Świętym cała Trójca w nas przebywa, wraz ze swoją mocą twórczą i 
uświęcającą. Jak zakłada w nas swój przybytek, mieszkając w najgłębszych 

tajnikach duszy, by tam w atmosferze wiary i miłości odbierać należny Jej 

wewnętrzny kult adoracji i modlitwy.  

Potem Elżbieta należała już do tych osób, które raz spotkawszy Boże 

światło, więcej się nie cofają. Wszystko się w niej „przemienia i wyjaśnia”. 

Odtąd Trójca Święta „będzie jej jedynym życiem we wszystkim”.  

Po wstąpieniu do zakonu karmelitanek objawianie się Elżbiecie Trójcy 

Przenajświętszej trwa. „Bóg udzielił mi dziś tak wielkiej łaski, że straciłam 

poczucie czasu. Dzisiaj z rana usłyszałam w głębi duszy słowa: «Jeśli Mnie kto 

miłuje, […] Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać» (J 14,23). Zrozumiałam jednocześnie prawdę tych słów. Nie 

zdołam powiedzieć, w jaki sposób objawiły mi się trzy Osoby Boskie, a 

przecież widziałam, jak we mnie odbywały naradę miłości; wydaje mi się, że Je 

tak dotąd widzę”. 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 
 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 31 maja do 7 czerwca 2020 roku. 

 

Niedziela 31.05  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. 
 7.30 Za †† męża i ojca w dniu ur., rodziców z obu stron, wszystkich z całej rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† Anielę i Franciszka Koziol oraz dziadków Koziol i Czech. 
 10.30 Do Bożej Opatrzności, MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie  

  dla Joachima z ok. ur., także o potrzebne łaski w rodzinie.  

 15.00 Nabożeństwo majowe. 
 

Poniedziałek 01.06  Święto NMP Matki Kościoła.  
 7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. Boże - z ok. 85 rocz. ur.  

  p. Henryka Marsolek.  

 18.00 Za †† ojców Herberta i Helmuta w dniu ich ur. i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  02.06  
 7.00  Za †† kapłanów – ks. Adama Igielskiego. 

Środa  03.06   Św. Karola Lwangi i towarzyszy, męczenników. 
 7.00 Z okazji 85 rocznicy urodzin Elżbiety Sowa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą  
  opiekę Bożą i zdrowie  oraz Błogosławieństwo w rodzinie.  

Czwartek  04.06  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana. 
 18.00 Za †† Tadeusza i Kornelię oraz dziadków.  

Piątek  05.06  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Bonifacego, biskupa i męczennika. 
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † Bogdana Grzesica w I-szą rocznicę śmierci. 

 18.30 Za †† męża i ojca Jerzego w 12 rocz. śm., 3 braci Jana Józefa Zdzisława, siostrę Halinę,  
  rodziców z obu stron.  

Sobota  06.06  Pierwsza Sobota miesiąca. 
 7.00 Za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, ojca Reinholda i z pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† matkę Annę w dniu ur., ojca Edmunda żonę Annę i z pokrewieństwa.  

Niedziela 07.06  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula,  Martę i Michał Kałuża ich rodziców i  

  rodzeństwo, Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf, Alicję Feliks, pokrewieństwo Cebula,  

  Kałuża, Marsolek, Klimek, Rudolf, Krawczyk, Staś, Spyra i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 9.15 Grabczok  Do MBNP o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Radosława Chałupniak. 

 10.30 Do MBNP z podziękowanie i prośbą z ok. rocz. ur. Daniela Hadryś.  
 Ccon. O światło Ducha Św. dla tegorocznych maturzystów : Sandra Sosna, Klaudia Nanko,  

  Iwona Pogrzeba, Katrina Jendro, Monika Jendryca, Maksymilian Krystończyk, Kamil  

  Gallus, Julia Olejnik, Kevin Brzeźniak, Waldemar Emmerling. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  
Krystyna Kotula, Magdalena Imiełowska, Teresa Kałuża, Natalia Matros 

Dekret bp ordynariusza z 28 maja odwołuje dyspensę od udziału w Niedzielnej mszy św. W czasie obecności w kościele zwracamy 

uwagę na trzy sprawy: dezynfekcja, odległości między sobą i maseczki. Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii. Jutro święto NMP 

Matki Kościoła rozpoczyna czas zwykły w liturgii. Jutro także dzień dziecka. 

W Czwartek na wieczornej mszy wprowadzenie na urząd ministranta naszych kandydatów. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i komunii wynagradzające 

Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św., ponieważ kończy się czas wielkanocnej spowiedzi i komunii św. w 

Czwartek od godz. 17.00, a w Piątek od godz. 18.00, w tym czasie będzie dodatkowy kapłan. 

W Piątek nie będzie odwiedzin chorych, to jeszcze skutki pandemii. Do posługi rozdawania komunii św. zostają przywróceni szafarze, 

bez możliwości zanoszenia komunii św. do chorych. W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

NMP: 6.30 różaniec, msza z komunia i po mszy rozważanie tajemnicy różańcowej. 

W przyszłą Niedzielę na sumie modlimy się także z tegorocznymi maturzystami, jeśli kogoś zabrakło to proszę o zgłoszenie. 

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała – będzie możliwość procesji, stąd zapraszam naszych parafia do przygotowania ołtarzy: I ołtarz – 

kaplica św. Rocha (mieszkańcy Grabczoka – część I), II ołtarz – pomnik św. Michała (mieszkańcy ulic: Krzywa i Powstańców Śl. do 

Stawowej), III ołtarz – stara strażnica (mieszkańcy ul. 1 Maja), IV ołtarz – kaplica św. Jana Nepomucena (mieszkańcy ul. 

Łubniańskiej). Równocześnie ci mieszkańcy są w tym roku odpowiedzialni za konserwację zielenie na cmentarzu w następującym 

porządku: I część (groby księży i cała kwatera za kościołem) – ul. Łubniańska, II część (kwatera na nowym strona lewa) – Grabczok I, 

III część (kwatera na nowym strona prawa) – ul. Krzywa i Powst. Śl. do Stawowej, IV część (kwatera na starej część) – ul. 1 Maja 

Dotychczasowa codzienna modlitwa o powstrzymanie pandemii w godzinę miłosierdzia zostanie przeniesiona na czas przed 

wieczorną msza, albo po porannej mszy z litanią do Serca Jezusowego. 

W tym tygodniu nastąpi także zmniejszenie transmisji liturgii w Internecie, ograniczona tylko do potrzeb chorych i starszych którzy 

nie mogą uczestniczyć fizycznie w liturgii w kościele. W tym tygodniu będą to tylko poranne msze, a w niedziele tylko jedna msza. 

Grabczok: W miesiącach - marzec, kwiecień i maj na nasz kościół zostały złożone ofiary w kwocie 3800,- zł. Za złożone ofiary oraz 

Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać!.  
W Sobotę 6 czerwca odbędzie się od godz. 9:00 zbiórka białego szkła. Prosimy wszystkich mieszkańców o wystawienie szkła przed 

swoje posesje. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 7 do 14 czerwca 2020 roku. 

 

Niedziela 07.06  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula,  Martę i Michał Kałuża ich rodziców i rodzeństwo, Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf,  

 Alicję Feliks, pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Marsolek, Klimek, Rudolf, Krawczyk, Staś, Spyra i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 9.15 Grabczok  Do MBNP o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Radosława Chałupniak. 
 10.30 Do MBNP z podziękowanie i prośbą z ok. rocz. ur. Daniela Hadryś.  
 Ccon. O światło Ducha Św. dla tegorocznych maturzystów: Sandra Sosna, Klaudia Nanko, Iwona Pogrzeba, Katrina Jendro,  

  Monika Jendryca, Maksymilian Krystończyk, Kamil Gallus, Julia Olejnik, Kevin Brzeźniak Waldemar Emmerling. 
 

Poniedziałek 08.06  Św. Jadwigi, królowej. 
 7.00 Za †† teścia Alojzego jego żonę Hildegardę Mros, ich syna Konrada, rodziców Konrada i Dorota  

  Komor oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† rodziców Franciszkę i Antoniego, teściów Elżbietę i Jana, żonę Gertrudę. 
  Z okazji 85 rocz. ur. Waltra (Kurc)  

Wtorek  09.06  
 7.00  Za †† rodziców Pawła i Marię Kałuża, brata Jerzego, siostrę Marię, męża Gintra Hyla, jego rodziców  

  oraz z rodzin Hyla, Buchta, Kałuża, Kesler i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  10.06    
 7.00 Za †† matkę Annę z ok. ur., jej męża Stefana, brata Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  11.06  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ. 
 7.00 Grabczok  

 8.30 Za parafian. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie  

  z ok. 40 rocz. ur. Andrzeja.  

Piątek  12.06  .  
 7.00 Za †† rodziców Wilhelma i Zofię Mika i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa, dziadków Folkmer i Emmerling oraz dusze z pokrewieństwa. 

 18.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna. 

Sobota 13.06  Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła. 
 7.00 W 30 dzień śm. Józefa Czech.  

 17.00 Za † żonę i matkę Marię w 9 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące. procesja eucharystyczna 

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Weroniki, za żyjących i zmarłych z tej  

    róży – przełożona p. Krystyna Prudlo. 

 

Niedziela 14.06  JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA  
 7.30 Za † matkę Marię Marsolek w I-szą rocz. śm.  

  (ojca Adolfa i z pokrewieństwa, ojca Ernesta i siostrę Gabrielę) 
 9.15 Grabczok  
 10.30 Do Bożej Opatrzności, MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

  prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla pp. Weroniki i Joachima z ok. 34 rocz.  

  sakramentu małżeństwa oraz potrzebne łaski w rodzinach dzieci.  

 15.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Beata Czok, Gizela i Patrycja Kokot, Krystyna Sowa 

Przypominam o odpowiedzialnym zachowaniu w przestrzeni publicznej i w świątyni: dezynfekcja, odległości i 

maseczki.  

W tym tygodniu w Czwartek uroczystość Bożego Ciała: msze w kościele parafialnym o 8.30 i 10.30 pomiędzy 

mszami procesja do czterech ołtarzy przygotowanych przez naszych parafian. Zapraszam także do przygotowanie 

dekoracji naszych domów na trasie procesji. Zapraszam także nasze grupy liturgiczne, szafarzy, ministrantki i 

ministrantów, lektorów, oraz dziewczyny z grona dzieci Maryi do sztandaru. Dziewczynki do sypania kwiatów 

zapraszam pod czujną opieką rodziców i odpowiednim dystansem. 

W Piątek i Sobotę zapraszam na nabożeństwo i precesję eucharystyczną w ramach oktawy Bożego Ciała. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo fatimskie na Grabczok o godz. 18.30. Stąd w Brynicy wieczorna msza 

św. o godz. 17.00. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura 

Liturgia eucharystyczna 
17. W ciszy i spokoju 
Są ludzie, którzy chcieliby zmieniać świat. Są i tacy, którym wystarczy 

spokojne życie. Chrześcijanie wiedzą, że ich ojczyzna jest w niebie. Stąd bez 

żalu, zwłaszcza w obliczu porażek, mogą wybrać to drugie.  

Liturgia jest nauczycielką wiary. To prawda. Słowo Boże i zawarte w niej 

modlitwy jak nic innego przedstawia  kim jest Bóg i uczy najistotniejszych do 

Niego odniesień. Uczy też, choć może już mniej zobowiązująco, jak patrzyć na 

życie. 

„Zbaw nas ode złego” – kończą zgromadzeni na Eucharystii Modlitwę 
Pańską. Nie wypowiadają jednak zwyczajowego „Amen”, a  kapłan z 

rozłożonymi rękami kontynuuje: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i 

obdarz nasze czasy pokojem”.   

Wszelkie zło, to w pierwszym rzędzie grzech. Ten, który brukając 

ludzkie serce sprawia, że cały świat staje się brudny. Ale to też wszelkiego 

rodzaju nieszczęścia – choroby, krzywdy, kataklizmy. Wśród nich modlący się 
kapłan na jedno szczególnie zwraca uwagę. Na wojnę. Tę kwintesencją 
ludzkiego nieszczęścia, w której zaznane od wrogów krzywdy tak często łączą 
się z tymi, które człowiek sam zadaje. Wojnę, która wyzwala najgorsze ludzkie 

instynkty i niesie ze sobą głód, zniszczenie i śmierć. Dlatego prosi o pokój. I 

zaraz dodaje, innymi słowami powtarzając to, o co prosił już wcześniej: 

„Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i 

bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego 

Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. 

Nie daj, bym był złym człowiekiem, ale i nie daj, bym zła doznawał. Nie 

daj bym krzywdził, ale i nie daj, bym sam był krzywdzony. Daj mi wieść 
spokojne życie w nadziei, że nawet jeśli niewiele sami zwojujemy, kiedyś 
przyjdziesz uleczyć i naprawić wszelkie zło. Spraw, abyśmy na łodzi targanej 

kapryśnym wiatrem losu i mimo własnej nieumiejętności żeglowania 

szczęśliwie dobili kiedyś do portu. 

Kapłan w tym momencie kończy modlitwę i składa ręce. Zgromadzeni na 

Eucharystii dopowiadają za niego coś, co tłumaczy sens dopiero co 

wypowiedzianej modlitwy: „Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na 

wieki”. 

W świecie pełnym zła Bóg nie przestał być tym, od którego ostatecznie 

wszystko zależy. Z jakiegoś trudnego czasem do pojęcia powodu nie wyrywa 

chwastu. Pozwala mu, razem ze zbożem, róść aż do żniwa. Dla tych, którzy 

świadomi własnych grzechów dążą do nawrócenia, to czas na naprawienie zła. 

Dla trwających z nieprawości, to czas na opamiętanie. Dla tych wszystkich zaś, 
którzy zawiedzeni są ziemskimi porządkami, to czas nadziei. Najgorsze nawet 

sprawy kiedyś się skończą.  I zostaną rozliczone. 


