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UŚWIĘCANIE UMYSŁU 
Bóg nas uwodzi (I czytanie). Pociąga pięknem miłości wymagającej i 

pełnej żaru ognia. Zjednuje swoim niespodziewanym i nieprzewidywalnym 
słowem, które głęboko uderza. Zaciekawia faktami z życia, które zapraszają 
nas do odnawiania umysłu i patrzenia na rzeczywistość Jego oczami.  

To przepiękna postawa naszego Pana, który urzeka serce każdego. Takie 
zachowanie Boga spotyka się z naszej strony albo z dyspozycyjnością, chęcią 
wzrastania i lepszego poznawania Go, albo z obojętnością, odmową, krytyką…  

Nasze powołanie to nieustanne poszukiwanie Pana Boga w każdej 
sytuacji, w każdej minucie, w tym wszystkim, co możemy zrobić i ofiarować w 
liturgii naszego życia. Wszystko zaczyna się od umysłu, który jest darem Boga. 
On nas zaprasza, byśmy ćwiczyli umysł w wybieraniu dobra, tego, co lepsze, co 
Jemu miłe, zgodne z Jego wolą. Uświęcanie intelektu przez dobre lektury, prawe 
myślenie, szukanie prawdy, nieustanne odnawianie – jest naszym zadaniem. 

Pan Bóg powołuje nas w paradoksie życia „straconego” z Jego powodu i 
jednocześnie „odnalezionego” na wieki. Nie rozumie tego nawet sam Piotr z 
dzisiejszej Ewangelii. Pojął to dopiero po doświadczeniu Zmartwychwstania 
swego Mistrza.  

Niekiedy myślimy tak bardzo po ludzku. Pomaga nam jednak 
świadomość, że każda Eucharystia jest przepiękną okazją do poszukiwania, do 
zachłyśnięcia się przeobfitą miłością Boga. On z miłości pociąga nas, zjednuje, 
zaciekawia, byśmy wychodzili z siebie, przekraczali siebie, szli za Nim, biorąc 
krzyż. 

Bóg nas pociąga, a czy my pozwalamy się pociągnąć? 
=============================================================================================================================================================================== 

DŁUŻNICY MIŁOŚCI 
Napomnienia czy donosy źle nam się kojarzą. Nie lubimy przecież 

być upominani, a przed donoszeniem odczuwamy wstręt. A oto Jezus 
pozostawia nam polecenia: „Idź i upomnij… Donieś…”. Jak realizować to, 

co w pierwszym odczuciu nie jest dla nas przyjemne? 
Napominanie jest naszym obowiązkiem, ponieważ stanowi ono sposób 

na ratowanie błądzącego brata czy zagubionej siostry. Przykazanie wzajemnej 
miłości przynagla nas do odpowiedzialności za drugiego człowieka, łącznie z 
troską o jego zbawienie. Prorok Ezechiel staje się stróżem brata swego i 
znalazcą zagubionych dzieci. Nie może milczeć, ponieważ odpowiedzialność 
za śmierć grzesznika spadnie na niego (I czytanie). 

Ta troska każe nam starać się sprowadzić bliźniego ze złej drogi. Jeżeli 
jednak, korzystając z daru wolności, odrzucać on będzie wszelkie słowo 
zbawiennego napomnienia i okazywanego miłosierdzia, to wspólnota powierza 
go Bogu Ojcu, który może dokonać rzeczy niemożliwych dla sprowadzenia 
zbłąkanej owcy. Kościołowi natomiast pozostaje z żywą wiarą modlić się o 
jego dobro. Modlitwa jest wspólnototwórczym darem, sprawiającym, że Jezus 
wciąż jest obecny w Kościele. 
Chrystusowe „donieś” Kościołowi jest więc zaleceniem modlitwy wobec siebie 
nawzajem. To jest największy wyraz wzajemnej miłości, która jest więzią 
jednoczącą wspólnotę. Napomnienie, a nawet doniesienie, jeżeli bierze 
początek w miłości, „nie wyrządza zła bliźniemu”, lecz „jest doskonałym 
wypełnieniem Prawa”. Dlatego mamy być dłużnikami miłości (II czytanie). To 
właśnie miłość przynagla do życzliwego zainteresowania się swoim bliźnim. 
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TRZECIA 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 30 sierpnia do 6 września 2020 roku. 

 

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.  
 

Poniedziałek 31.08   
 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok.  
  75 rocz. ur., oraz zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  
Wtorek  01.09  Bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej. 
 8.00  W intencji dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli z ok. rozpoczęcie roku szkolnego. 
Środa  02.09    
 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP, Najśw. Trójcy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o bł.  
  Boże, opiekę i zdrowie z ok. 40 rocz. sakramentu małżeństwa oraz o potrzebne łaski w rodzinach dzieci.  
Czwartek  03.09  Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła. 
 18.00 Za †† matkę Marię Spyra w rocz. śm., ojca Alfonsa, ich rodziców z rodzin Spyra, Gonsior.  
Piątek  04.09  Pierwszy Piątek miesiąca.  
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 
 17.00 Grabczok Za †† matkę Annę Strauss w rocz. śm., ojca Pawła, męża i ojca Antoniego Prudlo,  
    córkę Marię, siostrę Gertrudę, jej męża Alfreda. 
 18.30 Za †† ojca Wernera, matkę Elfrydę, ciotkę Wiktorię i ich rodziców oraz z pokrewieństwa.  
Sobota  05.09  Pierwsza Sobota miesiąca. 
 7.00 Za †† syna i brata Dariusza Bieniek, rodziców Leopolda i Marię, teściów Jadwigę i Huberta,  
  szwagrów Mariana, Manfreda i Huberta, szwagierkę Gertrudę, wujków Gintera, Jerzego, Henryka,  
  dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 18.00 Za †† rodziców z obu stron w rocz. śm., siostrę i brata.  
 

Niedziela 06.09  DZWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Do MB Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
  potrzebne łaski, zdrowie, opiekę i bł. Bożę dla całej rodziny.  
 9.15 Grabczok  Dożynkowa - z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi, pól, sadów i ogrodów. 
 10.30 Dożynki Parafialne – z podziękowaniem za tegoroczne plony pól, sadów i ogrodów. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  
Klaudia Niedworok, Alodia Gładki, Dorota Kansy, Alicja Sosna 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: św. Katarzyny – przełożona p. Brygida 
Dendera. 
We Wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego – msza św. o godz. 8.00 – zapraszam dzieci, młodzież, rodziców i 
nauczycieli. Dzieci klasy I zapraszam ze szkolnymi przyborami i tornistrami – dla nich poświęcenie i specjalne 
błogosławieństwo.  Jutro w Poniedziałek od godz. 17.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży. 
W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i komunii św. 
wynagradzającej Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 
W Piątek do południa odwiedziny chorych, po przerwie związanej z koronawirusem bp ordynariusz zezwala na odwiedziny 
chorych. Z tą posługą mogą uczęszczać tylko kapłani, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stąd chorzy którzy chcą przyjąć 
sakramenty proszę zgłosić, nie możemy odwiedzić bez zgłoszenia. Wieczorna msza o godz. 18.30. 
W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec o godz. 6.30, msza z komunią i 
po mszy rozważanie tajemnicy różańcowej.  
W przyszłą Niedzielę święto podziękowania za tegoroczne plany – dożynki – żniowniołk. Na Grabczoku msza o godz. 
9.15, w Brynicy o godz. 10.30. W dobie zagrożenia i dyspensowania się od Pana Boga warto pomyśleć o swojej 
wdzięczności względem Pana Boga! 
Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego. 
Informacje ogólno-diecezjalne: W dniach 5-6 września na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki 
Jasnogórskie. Tegoroczne dożynki diecezjalne są zaplanowane na 20 września na Górze św. Anny. Wrześniowe pielgrzymki 
jubilatów małżeńskich odwołane. Nowy Dekret Biskupa Opolskiego dotyczący duszpasterstwa w czasie epidemii. Min. 
zezwalający na odwiedziny chorych przez kapłanów, oraz apel do wiernych o przestrzeganie zasad sanitarnych. 
Informacje poza duszpasterskie: Sołtys wsi Brynica zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, w Czwartek 
3 września o godz. 19.00 na Sali OSP w Brynicy. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 6 do 13 września 2020 roku. 

 

Niedziela 06.09  DZWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Do MB Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze potrzebne  
  łaski, zdrowie, opiekę i bł. Bożę dla całej rodziny.  
 9.15 Grabczok  Dożynkowa - z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi, pól, sadów i ogrodów. 
 10.30 Dożynki Parafialne – z podziękowaniem za tegoroczne plony pól, sadów i ogrodów. 
 
Poniedziałek 07.09   
   
 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, łaski i bł. Boże w rodzinie  
  z ok. 18 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Moniki i Marka Diaków.  
Wtorek  08.09  Święto Narodzenia NMP. 
 7.00   
Środa  09.09    
 
 11.00  Ślub rzymski: Sandra Wierzgała – Dawid Mainka 
Czwartek  10.09  
 7.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i bł.  
  Boże z ok. rocznicy sakramentu małżeństwa Sandry i Pawła.  
 17.00 Za †† męża i ojca Antoniego, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła, 4 siostry,  
  bratowa Martę i Erykę, 3 szwagrów, wszystkich z rodzin Spisla i Peszel oraz dusze w czyśćcu  
  cierpiące.  
Piątek  11.09  .  
 
 17.00 Grabczok Za †† rodziców Elżbietę i Wernera Staś, babcie Klarę Reiner i Martę Staś, wujka Waltra  
    Staś i wszystkich z pokrewieństwa. 
Sobota 12.09  
 13.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże w  
  rodzinie z ok. 60 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Hildegardy i Jerzego oraz o zdrowie w rodzinach  
  dzieci.  
 18.00 Za †† ojca Józefa Wiesner, matkę Edeltraudę, dziadków Norberta i Wiktorię Wiesner, Karola i Agatę  
  Kinert oraz z całego pokrewieństwa.  
 

Niedziela 13.09  DZWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† ojca Józefa Hanusik w rocz. śm., matkę Agnieszkę, męża Huberta, teścia Pawła i  
  całe pokrewieństwo.  
 9.15 Grabczok  Za † ks. Radosława Chałupniak.  
 10.30 Za †† matkę Marię Grochula z ok. ur., ojca Gerharda, ich rodziców Agatę i Karola Kinert   
  Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę jej męża Czesława oraz wszystkich †† i  
  poległych z rodziny.  
NF 17.00 Grabczok Nabożeństwo Fatimskie. 
====================================================================== 

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

Beata Kupka, Krystyna Śpiewak, Brygida Olejnik, Maria Baldy 
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Katarzyny, w tym tygodniu: św. Anny – przełożona p. Krystyna 
Kotula. 
We Wtorek święto narodzenia NMP – ku jej czci poświęcamy ziarna i nasiona do siewu. 
W Czwartki do porządku tygodniowego po wakacjach i przerwie epidemicznej powraca msza szkolna o godz. 

17.00. Do udziału w niej zobowiązane są dzieci i młodzież szkoły podstawowej. 
W najbliższy Czwartek po mszy spotkanie dla klasy VIII w ramach przygotowania do bierzmowania. 
W przyszłą Niedzielę 13 dzień września – zapraszam na nabożeństwo fatimskie na Grabczok o godz. 17.00 – 
samo nabożeństwo bez mszy św. 
W przyszłą Niedzielę po mszy przed kościołem możemy złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura 

Liturgia eucharystyczna 
19. Grzeszny święty 
Chrześcijanin, jeśli chce być autentycznym uczniem Jezusa, musi zgodzić się na życie w rozdarciu. Wybrany 

przez Boga, święty i umiłowany ciągle jest mniej czy bardziej grzesznikiem.  
To nie wymysł zbyt otwartego na świat modernisty. Tego uczy liturgia. Gdy zbliża się czas przyjęcia Komunii, 

ci, którzy jeszcze przed chwilą wielbili Boga i nazywali Go swoim Ojcem, zaczynają znów mówić o swoich grzechach. 
Nie kończy się na zwykłym: „Nie zważaj na grzechy nasze” i geście podania sąsiadowi ręki, gdy kapłan wzywa: 
„Przekażcie sobie znak pokoju”. Święty grzesznik (albo grzeszny święty) korzy się dalej. 

Raczej nie dowiemy się, co pomyśleli uczniowie Jana Chrzciciela, gdy nad wodami Jordanu powiedział o 
Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.  W tamtej chwili wyznanie Jana musiało brzmieć dość 
zagadkowo. Dopiero po czasie okazało się, że Prorok mówił prawdę. Jeden z dwóch uczniów Jana, którzy następnego 
dnia, słysząc jeszcze raz wyznanie Chrzciciela, poszedł  za Jezusem, olśnienia doznał dopiero pod krzyżem. 

Gdy Jezus konał, w mieście trwały przygotowania do święta Paschy. W świątyni zabijano baranki, które pobożni 
Żydzi mieli spożyć podczas uczty przypominającej tamtą Paschę sprzed wieków, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Z mało 
jasnych powodów bardzo się przy tym starano, by – jak chciał starożytny nakaz – nie połamać zwierzętom kości. W tym 
samym czasie za murami miasta, by przyspieszyć agonię skazańców, żołnierze łamali golenie złoczyńcom 
ukrzyżowanym z Jezusem. Wbrew pozorom był to akt łaski. Wisząc na samych rękach skazańcy dużo szybciej się dusili. 
Gdy podeszli do Jezusa, zauważyli, że już skonał. Dlatego nie połamali Mu nóg, tylko jeden z nich  włócznią przebił Jego 
bok. Właśnie wtedy niezrozumiały starożytny nakaz i prorocza wizja Jana Chrzciciela  połączyły się w jedno. Oto jest 
prawdziwy baranek Boży – zrozumiał Jan Ewangelista.  Jego krew nie ratuje już tylko pierworodnych, ale wszystkich. I 
nie przed śmiercią cielesną, ale taką, która przynosi śmierć wieczną. Ten Baranek gładzi grzech świata. Z Jego daru 
skorzystają wszyscy, których obmyje woda chrztu i którzy karmić się będą Jego Ciałem i Krwią – zrozumiał Jan patrząc 
na wypływające z przebitego boku Zbawiciela wodę i krew. 

Zebrani na Eucharystii są ludem zbawionych. Dopuszczeni do wspólnoty z Bogiem mogą Go nazywać swoim 
Ojcem. Jednak świadomi własnej małości jeszcze raz proszą: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. I pomni Chrystusowej obietnicy pokoju, 
jakiego świat dać nie może dodają: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”. 

Gdy wierni zanoszą swoje prośby do Baranka, kapłan upuszcza  do kielicha z Krwią Chrystusa cząstkę Jego 
Ciała. Wypowiada  przy tym w ciszy słowa: „Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy 
przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne”. Ciało na powrót łączy się z krwią. W geście tym dostrzega się 
czasami symbol zmartwychwstania. Ale zapowiada on także nasze zmartwychwstanie. Z przebitego boku Chrystusa – 
Baranka, wypłynęła woda i krew. Symbole dwóch sakramentów: chrztu i Eucharystii. Złączeni z Jezusem przez wodę 
chrztu już jesteśmy dziećmi Bożymi, zaproszonymi, by mówić do Boga „Ojcze” i składać Mu w ofierze Jego Syna. 
Jednak ciągle nie możemy być pewni zbawienia. Bo ciągle upadamy w grzech. Stąd potrzeba Eucharystii. By nam, 
którzy już jesteśmy obywatelami nieba, wystarczyło sił, by tam dojść. Dla niegodnych wybrańców Bożych Komunia jest 
pokarmem, który „pomaga nam osiągnąć życie wieczne”. 

Ów dualizm, owo już i jeszcze nie, bardzo wyraźnie przebija z ostatniego przed Komunią dialogu celebransa z 
wiernymi. To kompilacja trzech biblijnych cytatów. 

Czasem dyskutuje się nad tym, czy Komunię powinno się przyjmować na stojąco, czy w postawie klęczącej. 
Zwolennicy drugiej możliwości wskazują na konieczność oddania czci Jezusowi. Chyba zapominają o chwili 
bezpośrednio poprzedzającej Komunię. To właśnie jest czas pokornej adoracji. Kapłan pokazuje zgromadzonym 
Chrystusa, a oni klęcząc uświadamiają sobie jeszcze raz, Kto za chwilę zagości w ich sercach. 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – przypomina słowa Jana Chrzciciela celebrans. Nie grzech – 
jak jest w biblijnym oryginale – ale grzechy. Bo zgromadzeni już zostali ochrzczeni. Ich grzech, ten najbardziej 
podstawowy, niewiara, został już zgładzony. W ferworze życia pojawiły się jednak inne. Nieraz bardzo wielkie. 
Wszystkie je Jezus poniósł na krzyż. Dlatego w drugim zdaniu celebrans cytatem z Apokalipsy (Ap 19) przypomina 
wszystkim o nadziei: „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na (Jego) ucztę Baranka”. Nie tylko na Eucharystię, 
podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa. Na apokaliptyczną ucztę godów Baranka. Na to wielkie mające 
kiedyś nastąpić wydarzenie, kiedy po pokonaniu Wielkiej Nierządnicy Oblubieniec (Chrystus) na zawsze poślubi swoją 
Oblubienicę (Kościół). Ucztę, która w pewnym sensie nie będzie miała końca. Wszak mamy już na zawsze być blisko 
Boga. 

Święty Bóg zaprasza nas na ucztę. Na ucztę do nieba. Ale my nie jesteśmy tego zaszczytu godni. Dlatego 
odpowiadamy parafrazując słowa setnika z Kafarnaum. „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 
tylko słowo,  a będzie uzdrowiona dusza moja”. „Do mnie” nie oddaje zbyt dokładnie biblijnego oryginału. Dokładnie 
fraza ta brzmi „abyś wszedł pod mój dach”. Tak jest w liturgii łacińskiej. Owo „do mnie” to coś więcej niż „do mojego 
serca”. To „wejdź w moje życie, ogarnij moje codzienne sprawy, bądź zawsze ze mną”. Każdy z nas mówi wtedy Bogu: 
„Jestem grzesznikiem. Tylko wtedy kiedy mi pomożesz, gdy będziesz mnie wzmacniał swoim Ciałem, znajdziesz kiedyś 
mnie, grzesznika na tyle świętego, że nie będziesz mnie musiał wypraszać ze swojej niebieskiej uczty... 


