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JEDENASTA
NIEDZIELA 

ZWYKŁA

WIE O MNIE WSZYSTKO
Gdy spotykamy długo niewidzianego znajomego, nie wiemy, od 

czego zacząć rozmowę. Często słyszymy: „Co u Ciebie?”. Pytanie banalne, 
ale kłopotliwe. W odpowiedzi stosujemy unik: „W porządku”. A myślimy: 
„A co tam naprawdę u mnie?”. Może czujemy się znękani, porzuceni, 
niepotrzebni. Kto to zrozumie?

To, co naprawdę dzieje się w moim sercu, zna tylko Bóg, który jest w 
trzech Osobach. Mogę udawać, chować się, uciekać. On to wszystko wie. W 
dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus patrzy na tłum ludzi i wie, co się z nimi dzieje. 
Zna ich serca. On wie, że potrzebują opieki – Pasterza. 

Tłum, na który patrzy Jezus, nie jest anonimowy. On patrzy na całość i 
jednocześnie na każdego indywidualnie, On to potrafi. I w tym tłumie jestem też 
ja. Może próbuję być mocarzem i bohaterem. Jezus patrzy z Miłością i troską. 
On widzi moje wysiłki, ale wie o mojej słabości i niedoskonałości. 
Jezus nie jest obserwatorem i widzem. Teraz patrzy na mnie, ale już wcześniej 
zostałem przez Niego usprawiedliwiony (Rz 5,9). On na krzyżu przelał krew za 
każdą moją słabość, za każdy grzech. Ofiarował mi sakrament chrztu, przez 
który należę do Niego.

Jezus mówi do mnie tak jak Bóg do narodu wybranego: „[...] niosłem was 
na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (I czytanie). Gdy się zgubię, 
Chrystus mnie szuka. Przez słowo, ludzi, wydarzenia. On pragnie, abym z Nim 
rozmawiał w modlitwie. On pragnie, abym patrzył na Niego, obecnego w 
Najświętszym Sakramencie. W tym milczącym spotkaniu. Wtedy ja patrzę na 
Niego, a On patrzy na mnie... i przemienia moje serce.

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

SŁABEUSZ CZY DUCHOWY MOCARZ?
Rozwijamy się i dojrzewamy w relacjach międzyludzkich. Gdy 

jesteśmy otoczeni gronem kochających i życzliwych osób, czujemy się 
szczęśliwi. Życie to jednak nie sielanka, ale czas formowania się człowieka 
na obraz Boży.

Trudno wyobrazić sobie, co czuł Jeremiasz, gdy przyjaciele chcieli go 
zniszczyć (I czytanie). Już samo słowo przyjaźń nie jest odpowiednie. Prorok 
całą sytuację powierzył Panu i z głębin osamotnienia śpiewał pieśń uwielbienia 
i chwały.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami i do śmierci będziemy potrzebować 
sakramentu pokuty i pojednania. Potomkami Adama, ale dzięki Chrystusowi 
odkupionymi i obdarzanymi łaskami dziećmi Ojca niebieskiego (II czytanie). 
Dobro i zło ściera się w każdym z nas, lecz to my decydujemy, jaka siła 
zwycięży. To, co wybieramy, dajemy innym. Dobro pomnaża dobro, zło rodzi 
zło.

Niekiedy bywamy ciężarem dla samych siebie, przyczyną zmartwień i 
trosk dla otoczenia. Czasem doświadczamy prześladowań od osób 
pogubionych, żyjących w wewnętrznym zagmatwaniu. W takich chwilach 
może pojawić się smutek, lęk. Pamiętajmy wówczas o słowach Pana Jezusa: 
„Nie bójcie się” (Ewangelia). 

Nie bój się tego, co jest w tobie, nie bój się drugiego człowieka. Jesteś 
w rękach dobrego Ojca, który cię chroni. Zaufaj i pozwól kształtować się 
według Jego upodobania. To, co trudne, kryje w sobie ogromną wartość. Jest 
bowiem częścią Bożej pedagogii. Ona jest zdolna przemieniać słabeuszy w 
duchowych mocarzy, którzy oddają chwałę Panu pomimo ciemności, 
niezrozumienia własnego położenia i napotykanych trudności. 

DWUNASTA
NIEDZIELA
ZWYKŁA



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 14 do 21 czerwca 2020 roku.

Niedziela                14.06                         JEDYNASTA 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 O wieczną radość w niebie dla †† Teodora Niewalda - darczyńcy parceli pod budowę kościoła 

oraz jego dwie żony.
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. 

Poniedziałek 15.06
18.00 Za †† rodziców Ferdynanda i Katarzynę, Pawła i Marię, męża Jerzego, braci Józefa, Pawła, Henryka, 

siostrę Gertrudę, 3 szwagrów, szwagierkę i z pokrewieństwa.  
Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

Wtorek 16.06
7.00  Za †† ojca Jana jego żonę Klarę i pokrewieństwo z obu stron. 

Środa 17.06  Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
7.00 Za † Huberta Kurtz w kolejną rocz. śm. 

Czwartek 18.06
18.00 Do Ducha Świętego z podziękowaniem za otrzymane dary z ok. 18 rocz. ur. Paskala Brzezowskiego 

z prośbą o zdrowie i bł. Boże w dorosłym życiu. Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
Piątek 19.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

7.00 W podziękowaniu za powrót do zdrowia. 
17.00 Grabczok Za † Krystynę Czech - Dar Róży Różańcowej Św. Brygidy, przełożona p. Halina Nanko.

Sobota 20.06 Niepokalanego Serca NMP.
15.00 Do MBNP z podziękowaniem  za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 50 rocz. 

ur. Arnolda Sobota, oraz 30 rocz. ur. synowej Katarzyny. 
18.00 Za †† męża i ojca Waltra w 75 rocz. ur., jego rodziców, teściów, bratową oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Niedziela        21.06                 DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30 Za †† męża i ojca Hieronima Wiesner, rodziców, teściów, braci, siostry, zięcia z 

pokrewieństwa Wiesner, Król, Marud i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 Za †† rodziców Klarę i Wincentego, Szarlotę i Emanuela, siostry, brata, szwagierki, 

szwagrów i z pokrewieństwa. 
11.00 Grabczok W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców ku czci Św. Jana Chrzciciela.
15.00 Grabczok Nieszpory odpustowe.

======================================================================
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Maria Pogrzeba, Natalia Cebula, Danuta Ciernia, Ewa Wiench
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: św. Katarzyny – przełożona p. Brygida 
Dendera.
Zapraszam dziś po południu o godz. 15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna.
Także w Poniedziałek i Czwartek po wieczornej mszy św. procesja eucharystyczna – zapraszam nasze służby liturgiczne, 
panów noszących baldachim oraz dziewczynki sypiące kwiaty. W Czwartek na zakończenie procesji eucharystycznych 
poświęcenie wianków i kwiatów.
W Środę liturgia wspomniana św. brata Alberta.
W Piątek liturgiczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w Sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
Przypominamy, że Biskup Opolski od dnia 30 maja zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej.
W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Jana Chrzciciela na Grabczoku – suma odpustowa o godz. 11.00. Stąd druga 
msza w kościele parafialnym za tydzień o godz. 9.30.
W przyszłą Niedzielę po mszy przed kościołem możemy złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO.
Grabczok: Za tydzień odpust: proszę o przygotowanie świątyni. Nie będzie procesji przed mszą św. Po południu 
zapraszam w odpust na nieszpory.

Zapowiedzi przed małżeńskie
Agnieszka Lellek i Marcel Klimek zapowiedź druga 

O przeszkodach należy poinformować w kancelarii



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 21 do 28 czerwca 2020 roku.

Niedziela           21.06                   DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30 Za †† męża i ojca Hieronima Wiesner, rodziców, teściów, braci, siostry, zięcia z pokrewieństwa 

Wiesner, Król, Marud i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 Za †† rodziców Klarę i Wincentego, Szarlotę i Emanuela, siostry, brata, szwagierki, szwagrów i 

z pokrewieństwa. 
11.00 Grabczok W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców ku czci Św. Jana Chrzciciela.
15.00 Grabczok Nieszpory odpustowe.

Poniedziałek 22.06

18.00 Za † Helmuta Rudolf w 30 dzień śmierci. 
Wtorek 23.06

7.00 Do MBNP o zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Adama Polechońskiego. 
Środa 24.06  Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

7.00 Za †† ojca Wiktora Czech, matkę Marię, syna Rafała, brata Jana, teściową Gertrudę i 
z pokrewieństwa z obu stron.  

Czwartek 25.06

18.00 Za †† rodziców Marię i Stanisława, siostrę Helenę, teściów Anielę i Stanisława i z pokrewieństwa 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek 26.06 . 
8.00 Zakończenie roku szkolnego.
18.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Elfrydę Fiech, brata Jana, z pokrewieństwa i za dusze w 

czyśćcu cierpiące.
Sobota 27.06

7.00 Za †† ojca Alfreda jego żonę, córkę, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 Do MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie 

z ok. 10 rocz. sakramentu małżeństwa Justyny i Marka. 

Niedziela        28.06                 TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30
9.15 Grabczok Za † matkę Ruth w 3 rocz. śm., jej rodziców, 3 szwagrów, rodzeństwo z obu 

stron, zięcia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 
Ccon. Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsza opiekę i 

bł. w rodzinie z ok. 80 rocz. ur. p. Antoniny Gacka.
======================================================================

OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Joanna Gallus, Stefania Zylla, Anna i Bernadetta Sówka
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Katarzyny, w tym tygodniu: św. Anny – przełożona p.
Krystyna Kotula.
Za chwile przed świątynią możemy złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO – Bóg zapłać!
Dziś odpust ku czci św. Jana Chrzciciela na Grabczoku – suma o godz. 11.00.
W Środę liturgiczna uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela.

Zapowiedzi przed małżeńskie
Agnieszka Lellek i Marcel Klimek zapowiedź trzecia 

O przeszkodach należy poinformować w kancelarii



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura

Liturgia eucharystyczna
18. Pokój niech będzie z wami!
Pokój rodzi się z dystansu. Dystansu, jaki wobec problemów codzienności daje 

dotknięcie innego świata.
Spokojna tafla górskiego stawu czerwieniejąca w ostatnich promieniach zachodzącego 

słońca i lekko kołyszące się na wietrze gałązki kosodrzewiny? Czy może pogodny wieczór i 
zasypana śniegiem ścieżka, jedyna łatwa droga powrotu do cywilizacji? A może rozpalone w 
ciemną noc ognisko i gwiazdy migoczące na niebie? Chyba łatwiej byłoby to namalować. 
Gdy trzeba pisać o tym, czym jest pokój, trudno znaleźć słowa. Ale pokój chyba rodzi się z 
dystansu. Dystansu do problemów codzienności, jaki przynosi dotknięcie innego świata. 
Dopuszczony na Eucharystii do świętych tajemnic chrześcijanin ma okazję doświadczyć 
takiego właśnie pokoju.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” – 
powiedział Jezus swoim uczniom w obliczu męki. Wyrwane z kontekstu długiej mowy 
pożegnalnej Jezusa zdanie nie przynosi odpowiedzi na pytanie o naturę tego daru pokoju. 
Także lektura najbliższego kontekstu niewiele daje. Odpowiedź przynosi dopiero ostatnie 
zdanie mowy Jezusa znajdujące się całe dwa rozdziały dalej. „To wam powiedziałem, abyście
pokój mieli we mnie. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat”. Pokój, 
który przynosi Jezus rodzi się z dotknięcia świata, w którym zło zostało pokonane.

Podczas Mszy, po aklamacji: „Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki”, w 
modlitwie kapłan przypomina o pokoju, który stał się udziałem ludzkości dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. Robi to różnymi słowami. W zależności od okresu roku liturgicznego. Ale 
najczęściej wspomina właśnie to ewangeliczne pożegnanie Jezusa z uczniami. „Panie Jezu 
Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom:  Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. 
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,  lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją
wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności”.

Wręcz bezczelnie dla współczesnych potomków średniowiecznych katarów (to znaczy 
czystych) może brzmieć prośba, by Bóg nie zważał na nasze grzechy. Czy nie po to dał 
prawo, by go przestrzegać? Czy nie powinno się tępić w sobie (a przy okazji w innych) 
wszelkich przejawów zła? A jednak przebijająca przez słowa modlitwy mądrość Kościoła 
każe nam nie zapominać, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I że gdyby Bóg skrupulatnie 
wymierzał nam sprawiedliwość, nikt z nas by się nie ostał. Dlatego kapłan w naszym imieniu 
prosi, by dobry Jezus wejrzał raczej na naszą gorącą wiarę; wiarę celnika Zacheusza, 
jawnogrzesznicy, Dobrego Łotra, gorliwych, acz zarozumiałych synów Zebedeusza, 
świadomego swojej niegodności setnika z Kafarnaum  czy płaczącego nad swoją zdradą 
Piotra. Niech mimo naszych grzechów i słabości Zwycięzca da nam pokój. Taki, którego 
świat, żaden człowiek, żadna władza, żadna sprawa, dać nie może. Niech połączeni tym 
pokojem zjednoczymy się w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Tym, który – jak przypomina 
na koniec modlitwy kapłan - żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

To życzenie jeszcze raz wyraża celebrans, gdy mówi: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami”. A my, życząc mu tego samego słowami „i z duchem Twoim”, na wezwanie: 
„Przekażcie sobie znak pokoju” czynimy gest mający wyrazić nasze życzenia wobec braci.  
Podana sąsiadowi otwarta dłoń nie przekaże mu Chrystusowego pokoju. Bo ten jest darem, 
który tylko On może dać. Ale jest znakiem, że w duchu Bożego pokoju chcemy wzrastać, 
dojrzewać i czynić jak najwięcej, by nasza ziemia stała się przedsionkiem nieba.


