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ŚWIĄTYNIĄ BOGA JESTEŚMY 
Uroczystość poświęcenia kościoła kieruje nas ku tajemnicy Domu 

Bożego. Człowiek od zarania dziejów wybierał miejsca, które rezerwował 

na wyłączną chwałę Boga. W świetle wiary jesteśmy przekonani, iż Bóg, 

którego „niebo i niebiosa najwyższe nie mogą (…) objąć (1 Krl 8), jest 

szczególnie obecny w świątyni zbudowanej ku Jego czci. Wierzył w to 

naród wybrany podczas wędrówki po pustyni, gdy wzniósł namiot dla 

Arki Przymierza; wiedział o tym król Salomon, który przez siedem lat 

budował świątynię jerozolimską.  
Chrystus, sprawując Eucharystię w Wieczerniku, ukazał nową jakość 

świątyni jako miejsca celebracji Mszy św. i zamieszkiwania Boga w 

Chlebie Życia. Dzisiejsza uroczystość skłania nas do wdzięczności Trójcy 

Świętej i ludziom za świątynie, które stoją na naszej ziemi i pozwalają 
nam spotkać w nich Boga, karmić się w nich Jego słowem i Ciałem, 

przystępować do sakramentów świętych i łączyć się we wspólnocie 

wiernych. Święty Paweł przypomina: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was? (…) Świątynia Boga jest święta, a 

wy nią jesteście” (1 Kor 3,16). Dlatego dzisiejsza uroczystość wzywa nas 

nie tylko do dbałości o wystrój kościołów, ale także do troski o piękno 

świątyń naszych serc. 

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

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ? 
Widok człowieka żebrzącego często „wytrąca nas z równowagi”. 

Przeważnie nie wiemy, jak zareagować. Czy dać mu to, o co prosi, czy 
zostawić to innym? Czy naprawdę jest biedny, czy tylko udaje? 
Chcielibyśmy, aby ktoś nam jasno powiedział, jak się zachować w takiej 
sytuacji.  

Tymczasem nikt tego nie zrobi za nas. Jesteśmy wyposażeni przez 

Pana Boga w rozmaite talenty i temperamenty, różnorodną wrażliwość. 
Dlatego, znając to wszystko, sami podejmujemy decyzję, co należy zrobić. 
Może nie pieniądze, a rozmowa? 

Ta nasza różnorodność jest nam dana, abyśmy się nawzajem 

dopełniali. Tymczasem bywa tak, że człowiek jest do tego stopnia zajęty 

kształtowaniem swego charakteru czy samopoznaniem, że nie ma już czasu 

na zainteresowanie się bliźnim. 

Praca nad sobą jest potrzebna po to, aby zrealizować to, do czego 

powołał nas Pan Bóg. Do służenia sobie nawzajem. Poznaję siebie, abym 

wiedział, w jaki sposób mogę pomóc bliźniemu. „Szczęśliwy człowiek, 

który służy Panu i chodzi jego drogami” (Ps 128,1). Służba bliźniemu, to 

służba Bogu. A Boże drogi, to te prowadzące od człowieka do człowieka. 

Mój rozum, który jest darem Ducha Świętego, pozwala mi 

rozpoznać, w jaki sposób mogę pomóc temu konkretnemu człowiekowi. A 

gdy mam z tym trudność, to korzystam z daru wspólnego nam wszystkim. 

Ten dar to miłość. Każdy ją w sobie ma. Mogę okazywać miłość tak jak 

potrafię. I wtedy odkryję, że tej miłości mam w sobie bardzo dużo. Bo Pan 

Jezus dziś w Ewangelii mówi: „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 

tak że nadmiar mieć będzie” (Mt 25,29). 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 8 do 15 listopada 2020 roku. 

 

Niedziela 08.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
    ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA. 
 7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, Erykę i Stanisława Cebula, siostrzeńców Marka i  

  Marcina, brata Ewalda, bratową Krystynę, szwagra Karola i z pokrewieństwa Żołneczko, Cebula.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca  Franciszka Molek w 16  rocz. śm., jego żonę Monikę oraz dusze w  

    czyśćcu cierpiące. 
 10.30 Za parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła, o potrzebne łaski i opiekę Bożą. 
 15.00 Różaniec za zmarłych zalycanych. 
 

Poniedziałek 09.11  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
 18.00 Za †† syna i brata Wernera Gopoń, ojca Jerzego, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Wtorek  10.11  
 7.00 Za †† męża i ojca Gintra Hyla z ok. 80 rocz. ur., rodziców Karola i Monikę, rodziców Pawła i  

  Marię Kałuża, brata Jerzego, siostrę Marię, 3 szwagrów, z rodzin Kesler, Buchta, Hyla i Kałuża.  

 18.00 W 30 dzień śm. Jana Dendera.  

Środa  11.11   Św. Marcina z Tours, biskupa. 
 7.00 Do MBNP z podziękowaniem  za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie i bł. dla  

  p. Teresy, córki z rodziną, braci Janusza i Damiana, ciotki, wujka i wszystkich z rodziny.  

Czwartek  12.11  Św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
 17.00 Za †† ojca Gerarda Krystończyk, ojca chrzestnego Gerharda, z rodzin Krystończyk, Pluciński,  

  Nawrat.  

Piątek  13.11  Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
     pierwszych męczenników Polskich.  
 7.00 Za †† Herberta Patrzek, Cecylię Polok, rodziców, rodzeństwo w rocz. ur. i śm. oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Karola i Cecylię Wierzgała oraz z rodzin Wierzgała i Kozioł. 

Sobota 14.11  Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 
 18.00 Za †† męża, ojca i dziadka Waltra Sowa w 11 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo oraz z  

  pokrewieństwa Sowa, Sosna, Pyrasz.  
 

Niedziela 15.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana i  

  pokrewieństwo z obu stron.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Reinharda Kinder, jego żonę Adelheid, chrzestną  Ritę  
    oraz z pokrewieństwa 
 10.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka, braci, siostry oraz  

  żonę, matkę i babcię Marię, rodziców dziadków Teklę i Jana Czok oraz  

  z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Karina Sochor, Teresa i Manuela Bort, Joanna Żelasko 

W tym tygodniu wznawiamy dyżur różańcowy: św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda Jendro. 

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na pomoc chrześcijanom w środkowej Afryce. 

Dziś o godz. 15.00 różaniec za zmarłych zalycanych. 

W tym tygodniu w liturgii jutro rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej, we Wtorek św. Leona, w Środe 

św. Marcina i Rocznica Odzyskania Niepodległości, w Czwartek św. Jozafata, w Piątek Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka i Krystyna, a w Sobotę bł. Marii Luizy Merkert. 

Informacje poza duszpasterskie:  
Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - IV rata, będzie zbierany w dniach 12-13.11.2020r. 

Czwartek godz. 17.00-19.00 oraz Piątek godz. 8.00-10.00 w Sali OSP w Brynicy. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 15 do 22 listopada 2020 roku. 

 

Niedziela 15.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana i pokrewieństwo w z obu stron.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Reinharda Kinder, jego żonę Adelheid, chrzestną  Ritę oraz z  

    pokrewieństwa 
 10.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka, braci, siostry oraz żonę, matkę i  
  babcię Marię, rodziców dziadków Teklę i Jana Czok oraz z pokrewieństwa z obu stron i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek16.11  Rocznica Poświęcenia Opolskie Katedry.  
   

 18.00 Za †† rodziców Anielę i Karola Gepert.  

Wtorek  17.11  
 7.00 Za †† ojca Ryszarda, brata Karola w rocz. ich śm., dziadków, starzyków, z rodzin Szydło,  

  Warmons dusze cierpiące i znikąd nie mające pomocy.  

 18.00 W 30 dzień śm. p. Pawła Cierna.  

Środa  18.11   Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 
 7.00 Za †† matkę Gertrudę Wagner 2 mężów, brata Herberta, jego żonę, Feliksa i Cecylię  
  Nalewaja, siostrę z mężem, braci Stefana i Ernesta oraz z pokrewieństwa.  

Czwartek 19.11  
   

 17.00 Za †† ciotkę Jadwigę Komor, jej braci i siostry oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  20.11  Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.  
 7.00 Za †† Andrzeja Baron, Annę Kurth i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Jana i Martę Berger, brata Józefa, siostrę Marię i szwagra Jana. 

Sobota 21.11  Ofiarowanie NMP. 
   

 18.00 Za † matkę Dorotę Komor w I-szą rocz. śm.  
 

Niedziela 22.11  UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA. 
 7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofie i Annę, ciotkę Monikę i wszystkich z  

  pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za † Marię Kołkowską w 3 rocz. śmierci 
 10.30 Za †† matkę Adelę, ojca Bernarda i z pokrewieństwa.  
====================================================================== 

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

Marta Czora, Anna Pytel, Beata Bort, Elżbieta Wiesner 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Elżbiety, w tym tygodniu: św. Marii Magdaleny – 

przełożona p. Agnieszka Cebula. 

W tym tygodniu w liturgii jutro rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu, we 

Wtorek św. Elżbiety, w Środę bł. Karoliny Kózkówny, w Piątek św. Rafała Kalinowskiego, 

a w Sobotę ofiarowanie NMP. 

Za tydzień ostatnia Niedziela roku liturgicznego Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata.  

W tym tygodniu młodzież klas VI, VII i VIII otrzyma zadanie w ramach zdalnego nauczania 

przed bierzmowaniem. 
 



Cuda eucharystyczne 
Dziś o kilku cudach eucharystycznych z nadzieją, że opisywane znaki wątpiącym pomogą uwierzyć, 

wierzącym pomogą trwać w wierze. Powiemy o nich z nadzieją na pogrzebanie rutyny, jaka, być może, 

wkrada się czasem do naszego postrzegania obecności Chrystusa w Eucharystii, zobojętnienia wobec tego 

Daru, jakim obdarzył nas Chrystus, zbyt lekkiego czy wręcz niegodnego Jego traktowania. 

Wydarzenia w Naju 
Od 1985 r. w Naju w Korei Południowej dzieją się niezwykłe rzeczy. W rym właśnie roku figura 

Matki Boskiej należąca do Julii Kim. nawróconej kilka lat wcześniej na katolicyzm, zaczęła ronić łzy. Tak 

było przez 700 dni. Julia miała także objawienia Maryi i Jezusa, zostały przekazane jej orędzia których 

Koreanka stała się głosicielką na całym świecie. Liczne cuda, jakie towarzyszyły wydarzeniom w Naju, 

treść orędzi będąca w zgodzie z nauczaniem Kościoła, a przede wszystkim ich owoce (liczne nawrócenia, 

dzieła modlitewne) sprawiły, że choć Kościół nie wypowiedział się jeszcze oficjalnie na temat objawień 
doznawanych przez Julię Kim, to biskupi zaznajomieni ze sprawą z roztropnością, ale coraz bardziej 

przychylnym okiem patrzą na to, co dzieje się w Naju. Gorącym propagatorem orędzi Matki Bożej z Naju 

jest także pewien belgijski misjonarz, który dokumentuje wszystkie wydarzenia (poniżej piszemy zatem o 

cudach bez słowa "domniemany", ale cały czas mamy na uwadze fakt braku, na razie, oficjalnego 

stanowiska w ich sprawie specjalnej komisji kościelnej, powołanej do zbadania wydarzeń w Naju). 

Z osobą Julii Kim wiążą się liczne cuda eucharystyczne, których świadkami były już setki osób. 

Jeden z nich zdarzył się 22 września 1995 r. Mszę św. z udziałem Julii Kim odprawiał wtedy biskup R. 

Danylak z Toronto. Julia Kim z jego rąk przyjęła Komunię św. pod dwoma postaciami. W tym momencie 

Hostia na języku Julii zamieniła się w prawdziwe Ciało i przybrała kształt serca. Cud ten widziało 

kilkadziesiąt osób obecnych na Mszy św. Powtarzał się on podczas przyjmowania Chrystusa przez Julię 
jeszcze wiele razy. 31 października 1995 r. dokonał się także podczas prywatnej audiencji i Mszy św. u Ojca 

Świętego. Wcześniej 30 czerwca 1995 r. w obecności wielu osób miał miejsce inny cud. Julia opisuje go w 

swoim dzienniczku. Pisze, że podczas modlitwy zobaczyła, jak w miejscu ran Chrystusa no krzyżu 

zawieszonym nad figurą Matki Boskiej pojawiła się krew. Zakrwawioną ręką Jezus pobłogosławił 

wszystkich, a krew spadająca z Jego ran zamieniła się w Hostie, które delikatnie spadły przed figurę. Obecni 

pielgrzymi usłyszeli tylko odgłos spadających Hostii i ujrzeli Je przed figurą Matki Boskiej. Rok później 

cud się powtórzył, tyle, że siedem Hostii spadło wprost do ust Julii Kim. Niezwykłego świadectwa 

dostarczają także fotografie figury Matki Bożej. Na wielu z nich pojawiają się Hostie - bądź to na rękach 

wizerunku Maryi, bądź obok figury. Hostie widoczne są także na filmach nakręconych kamera wideo, mimo 

że podczas ich nagrywania nie były widoczne gołym okiem. 

Wybrani świadkowie 
Św. Katarzyna ze Sieny dostała od Boga pewien szczególny dar. Potrafiła wyczuwać w pobliżu 

obecność Chrystusa w Hostii i odróżniać konsekrowane Ciało od zwykłego opłatka. Gdy Katarzyna leżała 

chora, pewien roztargniony kapłan przyniósł jej niekonsekrowaną hostię. Katarzyna natychmiast to wyczula 

i skarciła księdza. Podobnie zachowała się św. Ludwina z Schiedam, gdy ksiądz, który nie wierzył w jej dar, 

zamiast Komunii św. przyniósł jej opłatek. Obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina nie podlegały dla 

Katarzyny i Ludwiny żadnej wątpliwości. Mało tego w jednym z dwóch pozornie takich samych opłatków 

chleba potrafiły wyczuć obecność Chrystusa. 

Biografowie świętych Kościoła piszą także o przypadkach, gdy Komunii św. udzielali wybranym, w 

czasie ekstaz i wizji, aniołowie, o nawet sam Chrystus. Tak Komunię św. przyjęła św. Katarzyna ze Sieny, 

gdy pewnego dnia nie mogła udać się na Mszę św., św. Stanisław Kostka, gdy zachorował podczas podróży 

i zatrzymał się w domu pewnego luteranina, który nie zgodził się na przyjście księdza czy bł. Joanna 

Bonnomo, której nie pozwolono przyjąć Komunii św. podejrzewając czy aby jej wizje nie są dziełem 

demona. 

Zdarzało się także, że księża odprawiający Mszę św. w momencie konsekracji doznawali 

niezwykłych cudów. Gerard z Beaumond w XII wieku czy św. Wawrzyniec z Brindisi cztery wieki później 

ujrzeli na ołtarzu Dzieciątko Jezus, św. Norbert (XII w.) zauważył wraz z innymi świadkami, jak podczas 

podniesienia na Hostii pojawiły się krwawe krople, św. Józef z Kupertynu, bł. Bernard z Corleone czy św. 

Paweł od Krzyża trzymając w rękach Hostię lewitowali nad ołtarzem. Z kolei zapisano wiele relacji 

świadków-kapłanów, którzy udzielali Komunii św. wielkim mistykom, mówiącym o cudownych 

wydarzeniach z tym związanych. Niektórzy przyznawali, że już przy ołtarzu Hostia samoczynnie opuszczała 

ich ręce i spoczywała na językach charyzmatyków, inni mówili o dziwnej sile, która przyciągała ich palce 

trzymające Chrystusa Eucharystycznego, w stronę obdarzonej Boskimi darami osoby. 


