
 
 

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 22 
 

2020 
 

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

UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRYTSUSA 

KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 
 

 
 

 

 

NOWE ZAGROŻENIA 
„Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” (św. Jan od Krzyża). 

Wszystko, co czynimy, o tyle ma wartość, o ile w miłości ma swój początek. 

Dlatego istotne jest, kto lub co króluje w moim sercu… 

Pan Jezus, porównując siebie do pasterza, który oddziela owce od 

kozłów, dokonuje sądu nad wszystkimi narodami. Ze zgromadzonymi po swej 

prawej i lewej stronie prowadzi dialog, a najważniejszym tematem są uczynki 

miłosierdzia.  

Zapewne dla większości z nas podanie kubka wody spragnionemu, nie 

stanowi problemu. Tym, na co powszechnie narzekamy i czego nam brakuje, jest 

czas. Pochłania nas świat komputerów, co sprawia, że wielu ludzi funkcjonuje 

bardziej w świecie wirtualnym niż w rzeczywistym. Te nowe, pozornie 

nieszkodliwe zagrożenia, często doprowadzają do kryzysu, a nawet rozpadu 

rodziny. Żyjąc pod jednym dachem, tworzymy azyl w czterech ścianach 

własnego pokoju, zawieramy wirtualne „przyjaźnie”, które nie stawiają 
wymagań i niczego od nas nie oczekują. Niekiedy, zagłuszając wyrzuty 

sumienia, wspieramy charytatywne dzieła, równocześnie nie mając czasu na 

rozmowę z mężem, żoną, dzieckiem, przyjacielem. Stąd jawi się pytanie: kto lub 

co króluje w moim sercu? Jeśli jest to Chrystus, wtedy daję siebie najbliższym i 

na tym nie poprzestaję. Miłość bowiem rodzi miłość, zataczając coraz szersze 

kręgi.  

Z Chrystusem Królem wywyższonym we własnym sercu nauczymy się 
kochać i budować wartościowe relacje; nie poddamy się nowym zagrożeniom, 

bo otaczający świat stanie się o wiele ciekawszy i piękniejszy niż wirtualna 

samotność.
=============================================================================================================================================================================== 

CZAS NAGLI 
Bezcenny dar czasu, to dar darmo dany – łaska. Ona jednak – jak 

każda inna – domaga się naszego wysiłku współpracy; by czas adwentu ani 

czas naszego życia nie „przeciekał nam przez palce”. Byśmy podejmowali 

trud, aby dzień po dniu wypełniać szukaniem Bożej, a nie swojej chwały.  
Dziś rozpoczynamy adwent – czas radosnego oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela. Oczekujemy nie tylko na liturgiczne obchody tego, co 

już się dokonało w Betlejem; ale też i na to, co niezawodnie przyniesie 

przyszłość: dzień paruzji. Będzie to radosny koniec czasu i powrót Króla do 

swoich poddanych. Powrót, który dokona się w pełni splendoru, co 

wyznajemy w liturgii, mówiąc: „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.  

Prorok Izajasz przypomina Imiona Boga: nasz Odkupiciel, Ojciec, 

Twórca. Odsłania obraz Boga, który w swoim miłosierdziu, mimo naszej 

niewierności, pozostaje wierny zawartemu z nami Przymierzu. Jego darem 

jest przyjście Jezusa Chrystusa – i to pierwsze, i to, którego jeszcze 

oczekujemy. Pan Jezus wzywa nas do czujności serca – do odpowiedzi 

miłością na Miłość. Znakiem naszej miłości jest staranność w wypełnianiu 

powierzonych zadań, które sprowadzają się do jednego: miłować Boga i 

bliźniego, i siebie samego. Miłować i służyć roztropnie. „Pod koniec życia 

będziemy sądzeni z miłości” – uczył św. Jan od Krzyża – adwentowy 

święty.  

Pan Jezus do współczesnej mistyczki mówi: „Czas nagli. Spójrz, ile 

go minęło w twoim życiu bezpowrotnie… i bezowocnie, choć tyle było 

krzątaniny twojej wokół ciebie samej, wśród innych” (A. Lenczewska, 

Słowa pouczenia, nr 293). Spójrz... 

PIERWSZA 
NIEDZIELA 
ADWENTU  

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 22 do 29 listopada 2020 roku. 

 

Niedziela 22.11  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 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.  

 

Poniedziałek 23.11   
 18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalsze bł. 

Boże i światło Ducha Św. dla Klaudii i Marka z ok. rocznicy sakramentu małżeństwa oraz opiekę MB i 

potrzebne łaski w całej rodzinie.  

Wtorek  24.11  Św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy.  
 7.00  Za †† babcie i dziadków oraz z pokrewieństwa Patrzek i Rajczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  25.11    
 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 55 

rocz. sakramentu małżeństwa i bł. Boże w rodzinach dzieci.  

Czwartek  26.11  
 17.00 Za †† Viru Pidrizu, ojców Leonida i Eryka Fraseka, brata Sergieja.  

Piątek  27.11  .  
 7.00 Za † matkę Elżbietę  Świerc w dniu 80 rocz. ur.  

 17.00 Grabczok Do Bożej Opatrzności z ok. 30 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp. Doroty i Waldemara 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie oraz bł. Boże w 

rodzinie i rodzinach dzieci. 
Sobota 28.11  
 15.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Magdalenę Baldy o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Za †† męża i ojca w rocz. śm., bratową, brata, szwagierki, rodziców z obu stron i wszystkich 

krewnych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 29.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU. 
 7.30 Za †† Marcina Jeger w dniu ur., brata Marka, rodziców Erykę i Stanisława Cebula, 

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

 9.15 Grabczok  Za †† żonę i matkę Halinę Niemczak w 8 rocz. śm., rodziców Teresę i 
Czesława, teściów Genowefę i Stanisława, szwagra Sławka oraz z obu stron. 
 10.30 Za †† męża i ojca Józefa, rodziców Jadwigę i Tomasza, Annę i Urbana, siostrę 
Marię, brata Jerzego, bratanice Brygidę,2 szwagierki, 3 szwagrów i z całego pokrewieństwa. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA:  
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Lidia Mros, Bożena Wiesner, Agnieszka Patrzek, Ewa Mudrecka 

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

Weronika Kansy. 

Bóg zapłać za ofiary składane w naszej świątyni na utrzymanie parafii, a także za wpłaty na konto 

parafialne: ING Bank Śląski - 86 1050 1504 1000 0022 7539 0769. Na stronie internetowej znajdziemy nr 

konta także dla wpłat zagranicą. 
Dzisiejsza Niedziela kończy rok liturgiczny. 

We Wtorek liturgia wspomina św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy. 

W Czwartek odbędzie się nagranie do audycji w TVP Opole o naszym patronie – zapraszam na mszę św. 

Za tydzień rozpoczniemy nowy rok liturgiczny czasem adwentu. 

W związku z pandemią nie będzie kiermaszu adwentowego. Po mszach będzie można nabywać w zakrystii 

świece Wigilijnego Dzieła Caritas oraz opłatki na stół wigilijny. 

Zapraszam także do nabywania kalendarzy dekanalnych na 20121 rok oraz zamawiania intencji mszy św. 

na 20121 rok – można uczynić drogą telefoniczną, mailową lub tradycyjnie w kancelarii.  

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 29 listopada do 6 grudnia 2020 roku. 

 

Niedziela 29.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU. 
 7.30 Za †† Marcina Jeger w dniu ur., brata Marka, rodziców Erykę i Stanisława Cebula, teściów  

  Elżbietę i Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† żonę i matkę Halinę Niemczak w 8 rocz. śm., rodziców Teresę i Czesława,  

    teściów Genowefę i Stanisława, szwagra Sławka oraz z obu stron. 
 10.30 Za †† męża i ojca Józefa, rodziców Jadwigę i Tomasza, Annę i Urbana, siostrę Marię, brata Jerzego,  

  bratanice Brygidę,2 szwagierki, 3 szwagrów i z całego pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek 30.11  Św. Andrzeja, apostoła. 
 17.00 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 91 rocz. ur. oraz bł. Boże i zdrowie  

  dla p. Pelagii Sowa.  

Wtorek  01.12  
 17.00  Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie,  

  opiekę z ok. 30 rocz. sakramentu małżeństwa i bł. Boże w rodzinie i rodzinie córki.  

Środa  02.12    
 17.00 W 30 dzień śm. Paweła Moczigemba.  

Czwartek  03.12  Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 
 17.00 Do Bożej Opatrzności i św. Barbary za pracowników firmy i ich rodziny o potrzebne łaski,  

  opiekę i bł. Boże.  

Piątek  04.12  Pierwszy Piątek miesiąca.  
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † Adelheid Kinder w 30 dzień po śmierci. 

 18.00 Do św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie dla rodziny i  

  rodzinach dzieci.  

Sobota 05.12  Pierwsza Sobota miesiąca. 
 7.00 Za † Hildegardę Marsolek od róży różańcowej św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. 

 18.00 Za †† męża i ojca Pawła Klimek, jego rodziców, teściów, córkę Dorotę, ciotkę Gertrudę i Józefa  

  Buchta, brata Gintra, kuzyna Jerzego, szwagierkę, 5 szwagrów i pokrewieństwo Hyla i Klimek.  

 

Niedziela 06.12  DRUGA NIEDZIELA ADWENTU. 
 7.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, Antoniego Cebula, ich rodziców i  

  rodzeństwo, Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula,  

  Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Huberta Patrzek z ok. urodzin 
 10.30 Za † Gertrudę Komor w I-szą rocz. śm.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Alicja Kulikowska, Teresa Świerc, Małgorzata Świerc, Maria Patrzek 

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

Krupa. 

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego Dzieła Caritas oraz opłatki na stół wigilijny. 

Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa roratnie o godz. 17.00 od Poniedziałku do Czwartku. Zapraszam do 

udziału wszystkich parafian, szczególnie dzieci z lampionami. W tym roku w związku z pandemią wszystkie 

te nabożeństwa będą transmitowane w Internecie. 

W tym tygodniu przypada także pierwszy Piątek i Sobota miesiąca zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi 

– co niemniej pół godziny przed każdą mszą roratnią oraz komunii wynagradzające Sercu Jezusowemu i 

Niepokalanemu Sercu NMP. W Piątek nie będzie odwiedzin chorych. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo Wynagradzające Sercu NMP od 6.30 różaniec, msza z komunią i 
medytacja jednej z tajemnic różańcowych. 

Za tydzień w drugą Niedzielę Adwentu Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium, a po mszy przed kościołem możemy złożyć 
ofiary na pomocy kościołowi na Wschodzie. 



Eucharystia - zwycięstwo ostateczne Ks. M. Piotrowski TChr 
W sercu każdego człowieka rozgrywa się walka pomiędzy dobrem i złem, światłem i 

ciemnością, życiem i śmiercią. Z jednej strony pragniemy wiecznego szczęścia, a z drugiej ulegamy 
pokusom, które przedstawiają grzech w sposób tak ponętny, że skłaniamy się wierzyć, że jest on 
źródłem szczęścia, a nie największą tragedią człowieka. 

Zło jest bezwzględne w swojej natarczywości i sile, a zarazem podstępne, jawiąc się jako kusząca 

propozycja wolności i dobra. Zdajemy sobie sprawę, że o własnych, siłach nikt z ludzi nie jest w stanie 

obronić się przed napaścią złych duchów. 

Czasami może się wydawać, że siły zła dominują i są potężniejsze od dobra, że świat jest pod 

panowaniem szatana, oraz że zło tryumfuje mimo naszej modlitwy. Upadek moralności jeszcze bardziej 

potęguje moc nienawiści do wszystkiego, co Boże. Nikt z wyznawców Chrystusa nie może uniknąć 
walki z siłami zła. nie może się przed nimi schować lub uciec z pola walki. W drodze do nieba jesteśmy 

skazani na nieustanne zmaganie się z Szatanem, który jest geniuszem w kłamstwie i w podstępnym 

zniewalaniu ludzi. 

W Apokalipsie św. Jana znajdujemy bardzo pocieszającą wiadomość. Szatan i jego aniołowie już 
przegrali decydującą batalię. Diabeł, piekło i śmierć zostały definitywnie i na zawsze pokonane w 
męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A nasz Zbawiciel zaprasza każdego 
człowieka do udziału w Swoim zwycięstwie. W tym celu Jezus ustanowił Eucharystię. Dzięki Mszy 

św. mamy stałą możliwość uczestniczenia w największym wydarzeniu w historii ludzkości: śmierci i 

zmartwychwstaniu Chrystusa - czyli w ostatecznym zwycięstwie nad szatanem, grzechem i śmiercią. 
Chociaż jesteśmy w nieustannej walce z mocami zła, to jednak dzięki Chrystusowi, który w 

sakramentach pokuty i Eucharystii uobecnia swoje definitywne zwycięstwo nad szatanem, możemy w 

naszej osobistej batalii z siłami zła zwyciężać diabelskie pokusy, powstawać z największych upadków, 

rozrywać łańcuchy wszelkich zniewoleń i uzdrawiać po ludzku nieuleczalne rany.  

Pytanie o Eucharystię 
Słuchacze byli zszokowani, kiedy Jezus mówił im, że tylko ci otrzymają życie wieczne, którzy 

będą spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew (por. J 6, 54). Zgorszeni mówili między sobą: Jak On może 

nam dać [swoje] ciało do spożycia? (J 6, 52). Dla wielu słuchających nauka Jezusa o Eucharystii była 

niemożliwa do przyjęcia: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? (J 6, 60). Dlatego niektórzy 

uczniowie zawiedzeni i zgorszeni, przestali wierzyć Jezusowi i odeszli od Niego (por. J 6, 66). Zdrada 

apostoła Judasza zrodziła się właśnie wtedy, kiedy usłyszał to, co Jezus mówił na temat Eucharystii. 

Podkreślił to sam Chrystus: Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku 

wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać (J 6, 64). 

Po wygłoszeniu mowy o Eucharystii Pan Jezus miał świadomość, że uczniowie szemrali 

przeciwko Niemu, dlatego retorycznie zapytał: To was gorszy? (J 6, 61) i wyjaśnił im, jak należy 

rozumieć istotę Eucharystii (por. J 6, 62-63), wskazując na tajemnicę uwielbienia jego człowieczeństwa 

w męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Co się stało z ciałem Jezusa po śmierci i zmartwychwstaniu?  

Dramat grzechu i śmierci 
Nieuchronna konieczność śmierci oraz cierpienie z nią związane są najcięższym doświadczeniem, 

które dotykają każdego człowieka. Straszna jest śmierć - pisze św. Faustyna (Dz 321). Groza śmierci 

pozwala nam doświadczyć, do jak tragicznych konsekwencji doprowadził ludzkość grzech pierworodny 

oraz każdy nasz osobisty grzech. Uświadamia nam, na co się narażamy, odrzucając Boga i Jego 

miłosierdzie. 

Dramatyczna walka o wieczne zbawienie ludzi rozpoczęła się już od samego zarania istnienia 

człowieka. Z opisu grzechu pierworodnego dowiadujemy się, że szatanowi udało się nakłonić 
pierwszych ludzi, aby uwierzyli, że szczęście i wolność osiągną tylko wtedy, gdy wypowiedzą 
posłuszeństwo Bogu i zerwą przymierze z Nim zawarte. Ulegając pokusie Szatana, człowiek oddał się 
pod panowanie złych mocy, pogrążając się w niewoli grzechu (por. J 8, 34) i śmierci (por. Rz 5, 12). Tak 

więc śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą (Mdr 2, 

24). Po grzechu pierworodnym Adam i Ewa, czyli cała ludzkość (stworzona przez Boga jako wspólnota 

tworząca jeden duchowy organizm) znalazła się pod władzą Szatana. Żaden człowiek o własnych siłach 

nie był w stanie wyzwolić się z niewoli kłamstwa, grzechu i śmierci, gdyż grzech uniemożliwia ludziom 

poznanie prawdy o sobie, uznanie swojej grzeszności. To zaś jest koniecznym warunkiem pojednania z 

Bogiem, który gładzi wszystkie grzechy i wyzwala z mocy Szatana.  


