
 
 

SZCZĘŚĆ BOŻE  

(D O  U Ż Y T K U  W E W N Ę T R Z N E G O )  

W Parafii Rzymskokatolickiej  

św. Szczepana w Brynicy 

tel.: 77/4 2 7 0 6 3 3 

email:  

kancelaria@parafia.brynica.opole.pl 

 

Nr 15 
 

2020 
 

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

ODPUST PARAFIALNY  

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA  
 
 

 
 

 

 

 

ŚWIADECTWO A ZBAWIENIE  

Święty Szczepan to „martyr”. To łacińskie słowo oznacza męczennika lub świadka.  

Jak to dzisiaj dziwnie brzmi: w czasach, w których mówią nam, że wiara jest sprawą 

prywatną, ktoś potrafi nie tylko wiarę wyznawać, ale również dla Chrystusa cierpieć i 

umierać!  
Katechizm Kościoła katolickiego stawia sprawę jasno i ostro – od świadectwa zależy 

nasze zbawienie: „Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także 

wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją: «Wszyscy... winni być gotowi wyznawać 

Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań […]». Służba i świadectwo 

wiary są nieodzowne do zbawienia: «Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem […]. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i 

Ja przed moim Ojcem […]» (Mt 10,32-33)” (KKK 1816).  

Pierwszymi świadkami Jezusa są apostołowie. Ci, którzy widzieli i słyszeli, a potem – 

okazując wytrwałość w prześladowaniach z powodu świadectwa o Jezusie – biorą udział w Jego 

losie. Od św. Pawła zaczyna się nowe postrzeganie świadka – może nim być ten, który historycznie 

nie spotkał Jezusa, otwiera więc nowy etap świadczenia, które jest oparte już nie na naoczności i 

bezpośredniości spotkania z Chrystusem, lecz na wierze w Niego.  

My właśnie jesteśmy na tym etapie: nie widzieliśmy Jezusa, ale wierzymy w Niego, świadectwo 

jest ważnym elementem tej wiary.

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

POKORA I WYTRWAŁOŚĆ 

„Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów” 

(Mt 15,27). 
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus spotyka pogankę proszącą o uzdrowienie opętanej 

córki. Mistrz przebywa z apostołami poza ziemią Izraela, by w oddaleniu od tłumów formować 

kontynuatorów swej misji. Ale i poganie o Nim wiedzą. Matka poleca Mu swoje cierpiące 

dziecko. On najpierw jak typowy Izraelita porównuje swych rodaków do dzieci, a pogan do 

psów. Surowe słowa nie odstraszają jednak kobiety. Nazywa ona pogan szczeniętami, które 

karmią się okruszynami ze stołu dzieci. Pokorna i wytrwała wiara doprowadza do uzdrowienia 

córki i pochwały matki. 

To dla nas wezwanie do pokory i wytrwałości wobec Pana Boga. Prośmy go z ufnością 

i nie zniechęcajmy się. Niech nas nie przytłacza świadomość własnej znikomości ani objawy 

lekceważenia. Panu Bogu zależy na każdym. On chciał, by przez potomstwo Abrahama Jego 

błogosławieństwo objęło wszystkie ludy. Izajasz przypomina o tym, że Bóg przyjmie 

cudzoziemców, którzy Go szukają i dobrze postępują (I czytanie). Święty Paweł ubolewa nad 

tym, że jego rodacy nie przyjęli Jezusa. Cieszy się jednak, że przyczyniło się to do okazania 

Bożego miłosierdzia poganom. Ufa, że także Izraelici przyjmą Chrystusa (II czytanie). 

Łączmy się w modlitwie z pielgrzymami podążającymi do Częstochowy. Przez Maryję 

polecajmy Bogu nasze potrzeby oraz cierpiących z powodu totalitarnych dyktatur. Szczególnie w 

środę módlmy się za ofiary stalinizmu i nazizmu oraz systemów kontynuujących i naśladujących 

ich zbrodnicze działanie.  
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CODZIENNOŚĆ NIE MĘCZY? 

Każda relacja wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Bycie blisko z drugim człowiekiem ma 

sens, jeżeli jesteśmy „dla” niego, a głęboko w swym wnętrzu pozostajemy sobą. Podobnie rzecz ma 

się z relacją z Bogiem – częste przebywanie z Nim sprawia, że pozostajemy sobą, jednocześnie 

coraz bardziej otwierając się na bliźnich. 
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. To pytanie postawił Pan Jezus uczniom, by 

ostatecznie dotknąć sedna i usłyszeć, kim jest dla nich. 

Niejednokrotnie wypowiadamy się na temat ludzi, rzeczy czy też zaistniałej sytuacji. Aby była 

to rzetelna opinia, trzeba wcześniej dobrze poznać dane zagadnienie. To natomiast wymaga czasu. 

Wyznanie Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem”, płynęło z głębokiego przekonania i było owocem poznania 

Prawdy dzięki Duchowi Bożemu. Piotr rybak stał się Opoką Kościoła. Łowił nadal, lecz już nie ryby. 

Zarzucał sieć słowa, by zdobywać dusze ludzkie dla królestwa Bożego. Pozostał nadal słabym 

człowiekiem, odnowionym jednak dzięki łasce przebywania z Panem, poznawania Go oraz całkowitego 

oparcia się na Nim. 

Odkrywając Pana Boga, coraz bardziej pragniemy Jego bliskości, a trwając w niej, stajemy się 

nowymi ludźmi – pełnymi Ducha Bożego, radości, entuzjazmu, o otwartym sercu i dłoniach, by dawać i 

przyjmować. Codzienne, prozaiczne czynności nie męczą, ale stają się kolejnymi stopniami, po których 

wspinamy się do Boga, aby być z Nim i dostrzegać Jego świętą obecność w całym świecie stworzonym. 

Nie możemy tylko skąpić czasu na przebywanie z Bogiem czy drugim człowiekiem.
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 9 do 16 sierpnia 2020 roku. 

 

Niedziela 09.08  DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

ODPSUT KU CZCI ŚWIĘTEGO SZCZEPANA 
 7.30 Za †† męża Piotra Koszyk w 18 rocz. śm., rodziców Zofię i Augustyna Kałuża, siostrę Weronikę,  

  brata Helmuta, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. Koszykowa telefonicznie 

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Jerzego i Jadwigę Ramola, dwóch braci: Jerzego i Pawła oraz  

    męża Bogdana. 

 11.00 Przez wstawiennictwo św. Szczepana w intencji parafian i gości odpustowych. 

 15.00 Drugie Nieszpory Odpustowe. 

 

Poniedziałek 10.08  Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 

 9.00 W intencji seniorów naszej parafii z nabożeństwem i bł. lourdzkim. 

 18.00 Za †† zalycanych z ok. odpustu. 

Wtorek  11.08  Św. Klary, dziewicy. 

 7.00  Za †† matkę Klarę, jej męża  Jana i z pokrewieństwa.  

Środa  12.08    

 7.00 Za †† matkę Marię w 100 rocz. ur., jej męża, 3 synów, zięcia, synową i całe pokrewieństwo.  

Czwartek  13.08   

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Jana Chrzciciela –  

    przełożony p. Norbert Molek, za żyjących i zmarłych z tej róży. 

Piątek  14.08  Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.  

 7.00 Za †† rodziców Apolonię i Rocha Polok, Hildegardę i Alojzego Mros, brata Konrada  

  z pokrewieństwa Polok i Kesler.  

 18.00 Grabczok Za † męża i ojca Waltra Staś w I-szą rocznicę śmierci. 

 

Sobota 15.08  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP. 

 7.30 Za †† ojca Stefana Dendera w rocz. śm., jego żonę Elżbietę oraz pokrewieństwo z obu stron.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† ojca Antoniego w rocz. śm., matkę Martę i wszystkich z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 16.08  DZWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Dobrzeń 
 7.30 Za †† rodziców Artura i Stefanię Skrzypulec, dziadków Agnieszkę i Konrada  

  oraz z rodziny Hagen.  

 9.15 Grabczok  Za †† Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię  i szwagra Jana. 

 10.30 W intencji rodziny Kownackich o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  
====================================================================== 

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

Izabela Marsolek, Elżbieta Szczepańska, Edyta Ciurlok, Ewelina Ratuszny – sprzątanie w Piątek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Cecylii, w tym tygodniu: św. Barbary – przełożona p. Gertruda 

Polok. 

Jutro w Poniedziałek po odpuście zapraszam naszych seniorów rencistów i emerytów na msze św. o godz. 

9.00 z nabożeństwem i błogosławieństwem lourdzkim. W związku z epidemią nie będzie spotkania na 

śniadaniu na farskim podwórku. 

Wieczorem modlimy się za naszych zmarłych z okazji odpustu – zapraszam do przygotowania zalycek – 

msza o godz. 18.00 i po niej procesja z modlitwami na cmentarzu. 

W Czwartek zapraszam na nabożeństwo fatimskie na Grabczok o godz. 18.30. 

W Sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Kolekta na WTUO, także poświęcenia ziół i kwiatów. 

W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim – suma o godz. 11.00 – szczegóły na 

plakacie w gablocie.  

Za tydzień po mszy przed świątynią składamy ofiary na pomoc poszkodowanym w Libanie. 

Informacje diecezjalne: W Sobotę i Niedzielę obchody ku czci św. Jacka w Kamieniu Śl. Natomiast na 

Górze św. Anny obchody kalwaryjskie od Piątku do Niedzieli z ok. Wniebowzięcia NMP. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 16 do 23 sierpnia 2020 roku. 

 

Niedziela 16.08  DZWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Dobrzeń 
 7.30 Za †† rodziców Artura i Stefanię Skrzypulec, dziadków Agnieszkę i Konrada oraz  

  z rodziny Hagen.  

 9.15 Grabczok  Za †† Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię  i szwagra Jana. 

 10.30 W intencji rodziny Kownackich o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 

Poniedziałek 17.08  Św. Jacka, prezbitera, patrona metropolii Górnośląskiej. 

   

 18.00 Za †† rodziców Annę i Jerzego Szewczyk w rocz. śm., babcię Joannę, dziadka Pawła, ciotki i  

  wujków, kuzyna Jana, kuzynkę Hildę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  18.08  

 7.00 Za †† matkę Marię, ciotkę Cecylię, rodziców Marię i Oskara, dziadków Urbana i Annę, siostrę  

  Jadwigę, brata, 2 szwagrów, Wiesławę Czech, kuzynkę Brygidę i z pokrewieństwa.  

Środa  19.08    

 7.00 Za †† Piotra Chlubek z ok. rocz. ur., oraz jego dziadków Gopoń i Chlubek.  

Czwartek  20.08  Św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła. 

   

 18.00 Za †† męża i ojca Jerzego Kałuża, rodziców z obu stron, z pokrewieństwa Kałuża, Klimek i  

  Świętek.  

Piątek  21.08  Św. Piusa X, papieża.  

   

 18.00 Grabczok  

Sobota 22.08  NMP Królowej. 

 14.00 DO MBNP z podziękowaniem z ok. 90 rocz. ur. Jana Dendera oraz o zdrowie bł. Boże  

 15.00 Grabczok  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Oskara Rother, jego rodziców i rodziców  

    chrzestnych.   

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię w rocz. ur. i z pokrewieństwa Pamler i Dendera.  

 

Niedziela 23.08  DZWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† rodziców Annę i Piotra Czech, siostrzeńca Matiasa Loga, bratową Mariolę 

   Czech i z pokrewieństwa.   

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Annę Kuczera w rocz. śm., jej męża Juliusza, rodziców  

    Gertrudę i Pawła Kalus, braci Józefa i Joachima, 3 szwagrów i  

    z pokrewieństwa z obu stron. 

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 18 rocz. ur.  

  Dominika Ciernia.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  
 

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Klaudia Piekorz, Sylwia Hanusik, Gizela Moch, Adelajda Patrzek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Barbary, w tym tygodniu: św. Łucji – przełożona p. 

Urszula Kałuża. 

Za chwilę przed świątynią składamy ofiary na pomoc poszkodowanym w Libanie. 

Jutro w Poniedziałek czcimy św. Jacka głównego patrona metropolii górnośląskiej. Ponad to w 

Czwartek wspomnienie św. Bernarda, w Piątek św. Piusa X, a w Sobotę NMP Królowej. 

W tym tygodniu odbywa się sztafetowa pielgrzymka na Jasną Górę – zapraszam do duchowego 

pielgrzymowania min. z Radiem Doxa. 
 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 23 do 30 sierpnia 2020 roku. 

 

Niedziela 23.08  DZWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† rodziców Annę i Piotra Czech, siostrzeńca Matiasa Loga, bratową Mariole Czech i  

  z pokrewieństwa.   

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Annę Kuczera w rocz. śm., jej męża Juliusza, rodziców Gertrudę i Pawła  

    Kalus, braci Józefa i Joachima, 3 szwagrów i z pokrewieństwa z obu stron. 

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 18 rocz. ur. Dominika Ciernia.  

 

Poniedziałek24.08  Św. Bartłomieja, apostoła. 

   

 18.00 Za †† syna Marka w rocz. śm., brata Marcina, rodziców Erykę i Stanisława, teściów  

  Elżbietę i Antoniego, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa Jeger i Cebula.  

Wtorek  25.08   

    

Środa  26.08   Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

 7.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i  

  opiekę Bożą w rodzinie.  

Czwartek  27.08  Św. Moniki. 

   

 18.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich ich rodziców i  

  rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  28.08  Św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła.  

   

 18.00 Grabczok Za †† brata Jana i ojca Pawła Szewczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota  29.08  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 

   

 18.00 Za †† męża i ojca Franciszka w rocz. śm., z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 30.08  DZWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 90  

  rocz. ur. Józefa o zdrowie dalsze bł. Boże oraz zdrowie dla całej rodziny.  

 9.15 Grabczok  Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

    prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kinder oraz o szczęśliwe  

    rozwiązanie. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

  prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla p. Weroniki i SM Bronisławy z ok. ur. oraz  

  potrzebne łaski w rodzinie i dla sióstr franciszkanek.  
====================================================================== 

 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Sonia Jendryca, Maria Mateja, Gabriela Długosz, Ewelina Pogrzeba 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – 

przełożona p. Bernadetta Sówka. 

Liturgia tego tygodnia wspomina: jutro św. Bartłomieja apostoła, w Środę liturgiczna uroczystość 

NMP Częstochowskiej. W Czwartek św. Monikę, w Piątek św. Augustyna, a w Sobotę męczeństwo 

św. Jana Chrzciciela. 

Zapraszam dzieci i młodzież do sakramentu pokuty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
 


