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OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 
Na ogół lubimy chodzić na przyjęcia i przebywać z rodziną czy 

znajomymi przy stole. Tak świętujemy różne okazje, wyrażając swą radość. 
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje ucztę. Słowo Boże podaje jednak pewien 
warunek, aby mieć zapewnione na niej miejsce. 

Troska króla z Ewangelii sprawiła, że krąg zaproszonych na ucztę stawał 
się coraz szerszy, sięgając aż po „złych i dobrych”. Finałowa scena pokazuje, że 
trzeba na niej być lepszym niż wówczas, gdy było się jeszcze na zewnątrz. 
„Strojem weselnym” jest wiara wyrażająca się w dobrych uczynkach. Jego brak 
powoduje bolesne wyrzucenie na zewnątrz. 

Przez łaskę chrztu otrzymaliśmy zaproszenie na tę wspaniałą ucztę, a w 
Eucharystii odczuwamy jej przedsmak. Już teraz, nie czekając końca czasów, 
możemy spożywać niebiańskie dary, zapowiedziane przez Izajasza (I czyt.) – 
Ciało i Krew Chrystusa. Już teraz uczta weselna trwa nieprzerwanie dla nas. 

Pamiętajmy o tym, że jakkolwiek daleko od Boga zaprowadziłyby nas 
„rozstajne drogi” grzechu, to każdy z nas ma zaproszenie i wyznaczone miejsce 
na ową ucztę – tu na Eucharystii i tam w niebie. Ów wspaniały Król, czyli Bóg – 
nasz Ojciec, wciąż nas zaprasza i oczekuje, chcąc hojnie zaspokoić każdą naszą 
potrzebę (II czyt.), dzięki czemu naprawdę niczego nam nie braknie (Psalm). 
Jeżeli nawet przyszliśmy bez „stroju weselnego”, to jeszcze nic straconego. Brud 
naszych duchowych szat możemy wybielić w sakramencie pokuty i pojednania. 

Co więc robimy z tym zaproszeniem? Czy na Eucharystii radujemy się z 
Bożego zbawienia, czy może jesteśmy jak nieobecni z Ewangelii? 

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

ODDAĆ CAŁY ŚWIAT BOGU  
„Poza Mną nie ma nic” (I czytanie). 
Obchodzimy dziś Światowy Dzień Misyjny, modląc się za 

misjonarzy i wspierając ich dzieła ofiarami. Święty Paweł uczy, że 
głoszenie Ewangelii nie dokonuje się wyłącznie słowem. Nie jest dziełem 
ludzkim. To Duch Święty udziela przekonywającej mocy słowom i otwiera 
serca na przyjęcie prawdy (II czytanie). Modlimy się, prosząc o Boże 
błogosławieństwo, światło i łaskę dla misjonarzy, by byli podatni na 
natchnienia Pana i wiernie wypełniali swą misję. 

Słowo Boże uczy, że nic się nie dzieje bez woli Stwórcy (I 
czytanie). Pierwsza trudność w przyjęciu prawdy o wszechmocy Boga 
obecnego w naszych dziejach polega na tym, że On przeprowadza swe 
zbawcze plany, posługując się ludźmi „nieodpowiednimi” do powierzonych 
im zadań. Król perski Cyrus był poganinem, ale to właśnie jego wybrał Pan 
i powierzył mu specjalną misję. Druga trudność polega na tym, że wydaje 
się, że Bóg jest nieobecny. Dostrzegamy w świecie jedynie bezpośrednie 
przyczyny i skutki naszych działań. Nie widzimy ukrytych śladów 
ingerencji Stwórcy. Czasami prowadzi to do pychy i zadufania w sobie, do 
przekonania, że jesteśmy samowystarczalni. Wtedy Pan Bóg zdaje się być 
zbędny lub przeszkadza.  

Chrystus uczy, że to Bóg pisze historię ludzkości, choć rękoma 
ludzi. Nie mamy zatem prawa usuwać Boga z historii. Trzeba oddać Mu to, 
co jest Jego: cześć i posłuszeństwo w wierze, poszanowanie Jego woli oraz 
synowskie oddanie (Ewangelia). Tak, jak misjonarze, trzeba oddawać świat 
Bogu, czyniąc go lepszym przez wiarę oraz miłość. Oddać Bogu Jego 
własność. 

DWUDZIESTA 

DZIWIĄTA 
NIEDZIELA ZWYKŁA  

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 11 do 18 października 2020 roku. 

 

Niedziela 11.10  DZWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Józefa, teścia Pawła, całe pokrewieństwo.  
 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 3 rocz. śm.,  jego rodziców Rocha i Marię Kroll, teściów Zofię i Józefa  
    Świtala oraz z pokrewieństwa. 
 10.30 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Stępień.  
 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 12.10   
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 
 18.00 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą z ok. 5 rocz. sakramentu małżeństwa Justyna i Roland Cebula  
  o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  
Wtorek  13.10  Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.  
 7.00 Za †† SM. Weronikę Kałuża w 2 rocz. śm., brata Helmuta, rodziców i z pokrewieństwa.  
 18.30 Bierzmowanie młodzieży.  
Środa  14.10    
 7.00 Za †† ojca Gerharda w dniu ur., jego żonę Jadwigę, 3 braci, 2 siostry, szwagra, Elżbietę i Józefa,  
  z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo różańcowe. 
NF 18.00 Grabczok Do MB Fatimskiej o zdrowie  i opiekę Bożą dla  wszystkich pielgrzymów z Parafii.  
Czwartek  15.10  Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła. 
 17.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę  
  Bożą w rodzinie. Nabożeństwo różańcowe. 
Piątek  16.10  Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki śląska.  
 7.00 Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. ur. p. Engelberta z prośbą o zdrowie,  
  opiekę Bożą oraz dla dzieci z rodzinami i wnukami.  
 17.00 Grabczok Za † matkę Barbarę Szczepara w 7 rocz. śm. 
 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 
Sobota  17.10  Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
 7.00 Z podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  
 16.00 Do MB z Fatimy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i   
  Boże bł. z ok. 30 rocz. ur. p. Patrycji Kotula. 
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 
 18.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich ich rodziców i rodzeństwo  
  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 18.10  DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Chróścice 
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula w 11 rocz. śm., Martę i Michała Kałuża ich rodziców i  
  rodzeństwo, Alicję Feliks, pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Krawczyk, Spyra, Staś dusze w  
  czyśćcu cierpiące.   
 9.15 Grabczok  Za †† Marię i Franciszka Sobota, Marię i Jakuba Susczyk, bratową Teresę i z  
    pokrewieństwa z obu stron.  
 10.30 Do Miłosierdzia Bożego Za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców Agatę i  
  Karola Kinert , Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę jej męża Czesława oraz wszystkich  
  zmarłych i poległych z rodziny.  
 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Urszula Lisowska, Barbara Soszyńska, Małgorzata Chałupczak, Monika Diaków 
Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe: dziś o godz. 
15.00, w Poniedziałek i Sobotę o godz. 17.30, w Środę po porannej mszy w Czwartek po mszy szkolnej, a w Piątek o godz. 18.00. 
Jutro po mszy wieczornej spotkanie dla ministrantów przed uroczystością bierzmowania. We Wtorek zaległa uroczystość 
bierzmowania naszej młodzieży z klasy I i II szkoły średniej. W zawiązku z czasem epidemii proszę do ograniczenia naszej obecności 
na tej uroczystości do minimum. Będzie można uczestniczyć przed świątynią, aby wewnątrz nie było nas za dużo. Także transmisja 
internetowa. W tym tygodniu przypada także 13 dzień października we Wtorek, w związku z bierzmowaniem  nabożeństwo fatimskie 
odbędzie się dzień później w Środę o godz. 18.00 na Grabczoku – zapraszam! W Czwartek po mszy szkolnej i różańcu spotkanie dla 
klasy VIII. Kolekta przyszłej Niedzieli na misje święte. Także odpust w Chróścicach ku czci św. Jadwigi – suma o godz. 11.00. 
Grabczok: Z ostatniej sprzedaży białego szkła, która miał miejsce 11.08 na konto wpłynęło 757,- zł. Huta szkła w Jedlicach  od 1 
października br. wstrzymuje skup szkła. Na zaistniałą sytuację musimy zawiesić  naszą akcji zbiórki białego szkła.  
Pani sołtys zaprasza Radę sołecką oraz zainteresowanych mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14.10 w środę o godz. 
18.00 w świetlicy wiejskiej. Celem zebranie jest omówienie budżetu z tytułu 15 zł na mieszkańca jak i dodatkowej kwoty przyznanej 
dla naszego sołectwa z inicjatywy Marszałka województwa opolskiego na 2021r.. 
Zmarł nasz parafianin p. Jan Dendera – Wieczny odpoczynek … Pogrzeb w Środę o godz. 10.00, dziś o godz. 16.00 różaniec. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 18 do 25 października 2020 roku. 

 

Niedziela 18.10  DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Chróścice. 
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula w 11 rocz. śm., Martę i Michała Kałuża ich rodziców i  
  rodzeństwo, Alicję Feliks, pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Krawczyk, Spyra, Staś dusze w czyśćcu c.   
 9.15 Grabczok  Za †† Marię i Franciszka Sobota, Marię i Jakuba Susczyk, bratową Teresę i z  
    pokrewieństwa z obu stron.  
 10.30 Do Miłosierdzia Bożego Za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców Agatę i Karola  
  Kinert  Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę jej męża Czesława oraz wszystkich zmarłych i  
  poległych z rodziny.  
 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 
Poniedziałek 19.10   
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 
 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże w  
  rodzinie z ok. 40 rocz. ur. Ewy. 
Wtorek  20.10  Św. Jana Kantego, prezbitera. 
 7.00  Za †† rodziców Elżbietę i Gerharda Kowalczyk.  
 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 
Środa  21.10    
 7.00 Za †† ojca Edmunda z ok. ur. matkę Annę żonę Mariannę oraz z pokrewieństwa.  
  Nabożeństwo różańcowe. 
Czwartek  22.10  Św. Jana Pawła II, papieża. 
   
 17.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  
  bł. Boże, opiekę i zdrowie dla Doroty i Rafała i ich syna Fabiana. Nabożeństwo różańcowe. 
Piątek  23.10  .  
 17.00 Grabczok Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,  
   opiekę  i Boże bł.  z ok. 10 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Agnieszki i Roberta Szczepara. 
 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 
Sobota 24.10  
 12.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 50 rocz. sakramentu  
  małżeństwa pp. Krystyny i Joachima.  
 14.00  Do MBNP  św. Józefa z podziękowaniem za zdrowie, opiekę i otrzymane łaski dla p. Józefa Patrzek  
  z ok. 60 rocz. ur. z prośbą o bł. Boże i zdrowie na dalsze lata.  
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 
 18.00 Za †† rodziców Stanisławę i Stanisława, siostrę, brata, 3 szwagrów i dziadków z obu stron.  
 
Niedziela 25.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa Marsolek, ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa  
  Knopp, brata Jana, szwagra Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 9.15 Grabczok  Za †† ojca Bogusława Sysak, dziadków z obu stron oraz z pokrewieństwa. 
 10.30 Do Opatrzności Bożej i MBNP z ok. 50 rocz. ur. Barbary Stotko o zdrowie i bł. Boże  
  dla całej rodziny.  
 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Weronika Kansy, Katarzyna Kownacka, Sylwia Rozwadowska, Gabriela Baron 
Dziś w kościele rozpoczynamy tydzień modlitw w intencji misji świętych. 
Bóg zapłać rodzinom i młodzieży za uroczystość bierzmowania. 
Zapraszam na nabożeństwa różańcowe. 
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00 i różaniec. Potem spotkanie dla klasy VII. 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary wpłacane na naszą parafię w formie gotówkowej czy przez przelew bankowy. 
W liturgii tego tygodnia wspominamy: we Wtorek św. Jana Kantego, a w Czwartek św. Jana Pawła II. 
Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych. Na ostatniej ławce kartki. 



Cuda eucharystyczne 
Po cyklu artykułów dotyczących  poszczególnych części mszy św., przejdziemy dziś do rozważań 

dotyczących cudów eucharystycznych.  
SETKI CUDÓW 
Pierwszy udokumentowany cud eucharystyczny dokonał się we włoskim Lanciano około 700 r. 

Dziś wymienia się około 130 najbardziej znanych Cudów Eucharystycznych. Specjaliści twierdzą, że 
mogło ich być nawet kilkaset. - Tylko w Polsce powstało 500 obiektów, mówiących o różnego rodzaju 
cudach eucharystycznych. 

Jednak najbardziej znane przypadki cudów eucharystycznych pochodzą głównie z Włoch, gdzie 
od roku 1000 do 1772 stwierdzono ich 16. Do najsławniejszych poza Lanciano należą zdarzenia w Trani 
(1000 r.), Ferrarze (28 marca 1171), Alatri (1228), we Florencji (30 grudnia 1230 i 24 marca 1595), w 
Bolsenie-Orvieto (1264), Offidzie (1273), Maceracie (25 kwietnia 1356), Turynie (6 czerwca 1453), 
Asti (25 lipca 1535 i 10 maja 1718), Sienie (14 sierpnia 1730) i San Pietro a Patierno (27 stycznia 1772). 
Nadnaturalne zjawiska dotyczące Hostii zdarzały się w chwilach ludzkiego zwątpienia w rzeczywistą 
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podczas prób profanacji, ale były także nagrodą za 
wiarę i pomocą w trudnych chwilach. 

KIEDY CUD? 
Niezwykłe zjawiska towarzyszące Eucharystii wywołują tradycyjnie żywe zainteresowanie 

wiernych. Kościół jednak jest dość ostrożny w tym względzie. Przede wszystkim dlatego, że jego 
zadaniem jest głoszenie Ewangelii, która jest fundamentem wszystkiego. Ustalenie, że gdzieś miał 
miejsce cud, jest zagadnieniem trudnym, złożonym i w dodatku niepewnym. Po pierwsze trzeba 
stwierdzić, że ma się do czynienia ze znakiem Bożego działania. Bo cud określa się jako znak 
naturalnego działania dla dobra naturalnego i nadprzyrodzonego człowieka. Ale kolejnym, ważniejszym 
"niewidzialnym" elementem jest ustalenie, że tu i teraz Bóg działa i jest obecny. W tym tkwi istota 
rzeczy. 

Zjawisko bada komisja teologiczna powołana przez biskupa miejsca. Analizuje wszystkie 
okoliczności pozytywne i negatywne, na ich podstawie chce ustalić, czy było to Boże działanie. Jeśli 
stwierdzi, że mamy do czynienia z cudem, biskup miejsca informuje o tym fakcie, powiadamiając 
również Stolicę Apostolską. 

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli następuje stwierdzenie takiego faktu, nie mamy 
obowiązku wierzyć w cud. Wszystko to, co jest nam potrzebne do zbawienia, objawił Jezus Chrystus i 
nic nowego nie może się stać. Czyli trzeba ufać Jezusowi, wierzyć Ewangelii i tym żyć. Codzienna 
Eucharystia znaczy więcej niż taki cud. 

CUD W SOKÓŁCE 
W Sokółce w archidiecezji białostockiej, w czasie Eucharystii kapłanowi udzielającemu Komunii 

Świętej wypadł z dłoni komunikant. Został włożony do vasculum - naczynia z wodą, w którym kapłan 
obmywa palce po komunii. Po tygodniu okazało się, że Hostia zachowała się niemal w całości i pojawiła 
się na niej czerwona plamka o średnicy około 1 cm. W związku z tym badali próbkę z Hostii. Dwie 
niezależne analizy dały ten sam wynik: pobrany wycinek przypomina tkankę mięśnia sercowego 
człowieka. 

Odbył się proces informacyjny na poziomie diecezjalnym - przesłuchano świadków, przyjęto ich 
przysięgę prawdomówności. Informacje przekazano nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce. 
Przygotowano jedną z kaplic w kościele św. Antoniego w Sokółce, aby komunikant można było w 
sposób godny umieścić i udostępnić wiernym, by mogli tam się modlić.  

Ważnym aspektem przemawiającym za określeniem wydarzenia mianem cudu są owoce 
duchowe. W kościele w Sokółce zauważa się zwiększoną frekwencję wiernych na niedzielnych Mszach 
św. Po nadzwyczajnym wydarzeniu z Hostią, w Sokółce powstała nowa inicjatywa Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w każdy czwartek. Ustanowiona jest też kapituła 
Najświętszego Sakramentu, której zadaniem jest szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu. 

Jak więc mamy traktować wydarzenia w Sokółce? - Jako wezwanie osobiste, by pogłębiać swoją 
religijność i cześć dla Eucharystii. Trzeba zadać sobie pytanie, czy moje uczestnictwo w Eucharystii jest 
pogłębione, jak wygląda moje przeżywanie Komunii Świętej i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak 
wreszcie uczestniczę we Mszy św., czy jestem punktualny, czy nie jestem roztargniony. 

Autor: Irena Świerdzewska - Tekst pochodzi z Tygodnika Idziemy 


