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POWOŁANI DO ZAŻYŁOŚCI Z BOGIEM 

Przeżywamy szczególny dzień, w którym podejdziemy do naszych 

bliskich i znajomych z opłatkiem w ręku, by złożyć im życzenia. Polska jest 
jednym z nielicznych krajów, w którym udało się odkryć ewangeliczny 
wymiar chleba. Tym chlebem okazujemy sobie wzajemną życzliwość i 
dzielimy się radością swego serca. 

W wigilijną noc wspominać będziemy ten niepojęty gest Boga, który 

podzielił się z nami własnym Sercem, oddając w nasze ręce swego jedynego 

Syna. Święty Łukasz wyakcentuje, że będzie to Mesjasz, Król pochodzący z rodu 

Dawida. Anioł mówi więc przy Zwiastowaniu: „Oto poczniesz i porodzisz Syna 

[…]. Będzie […] nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida. […] Jego panowaniu nie będzie końca” (Ewangelia). 

W biblijnym przekazie Druga Księga Samuela daje opis nowego 

przymierza Boga z Dawidem. Pan Bóg ustami proroka Natana przepowiada 

Dawidowi wieczne Królestwo (I czytanie). To właśnie Chrystus, należący do 

potomstwa Dawida, wypełnia zapowiedź daną królowi. Ten, którego przyjście 

zwiastował w Nazarecie Pannie Maryi archanioł Gabriel, posiądzie tron Dawida, 

a Jego panowaniu nie będzie końca. 

Przed nami uroczystość Bożego Narodzenia. Bóg, dzięki „tak” Maryi, 

akceptującym Boży plan zbawienia, stał się nam bliski. Możemy na co dzień żyć 
w Jego obecności. Czy żyjemy? Jak często przyjmuję Komunię świętą? Czy 

tęsknię za Bogiem? 

W czwartą niedzielę Adwentu, możemy tak jak nasi praojcowie wołać: „Gotów 

jestem Boże na Twój sąd!”. Gotów jestem na Twoje przyjście! Marana tha! 

Przyjdź, Panie Jezu! 

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

KOCHAĆ BOGA I BLIŹNIEGO W RODZINIE 

Wpatrując się w przykład Świętej Rodziny, uczmy się przeżywać 
nasze życie rodzinne w harmonii, tego co boskie, z tym co ludzkie. 

Wizyta Świętej Rodziny w świątyni Jerozolimskiej podyktowana była 

tradycją Prawa Żydowskiego. Należało pierworodnego syna poświęcić Panu. 

Taki gest był wyrazem czci wobec Boga, który uważany był za Dawcę życia, a 

także uczył wdzięczności, za to co małżonkowie mogli otrzymać 
najcenniejszego, a mianowicie za dar pierwszego dziecka. W życiu nie 

powinniśmy nigdy zapominać o postawie wdzięczności. Odnosi się ona do 

Pana Boga, a także do osób, którym coś ważnego jesteśmy w życiu wdzięczni: 

rodziców, krewnych, czy  dobroczyńców. 

Dzisiejsza niedziela przypomina nam o roli jaką odgrywa rodzina w 

życiu człowieka. Jest ona dla każdego z nas naturalnym środowiskiem wzrostu, 

tak w wymiarze religijnym, jak i ludzkim. W rodzinie uczymy się kochać Boga, 

ale także drugiego człowieka. 

Niestety nie wszyscy mogą cieszyć się pełnym szczęściem życia 

rodzinnego. Wiele rodzin doświadcza kryzysów, które nierzadko kończą się 
dramatem rozpadu małżeństwa i cierpieniem dzieci. Brak harmonii w życiu 

rodzinnym, wywołuje u dzieci wiele problemów natury emocjonalnej, co także 

negatywnie rzutuje na całe późniejsze życie. 

Obchodząc święto Świętej Rodziny módlmy się za współczesne 

rodziny, aby pozostając wiernymi Bogu i Bożym przykazaniom, potrafiły 

sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat.  Aby potrafiły 

ofiarowywać Bogu swój cenny czas i nigdy nie zaniedbywały celebracji 

ważnych momentów życia rodzinnego. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 20 do 27 grudnia 2020 roku. 

 

Niedziela 20.12  CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU. 
 7.30 Za †† ojca Jana w 18 rocz. śm., matkę Gertraud, ich rodziców i rodzeństwo oraz pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Zofię Świtala w rocz. śm., ojca Józefa, męża Waltra,  bratową Elizabeth, rodziców Marię i  
    Rocha Kroll oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za † męża i ojca Andrzeja Pyrasz w 4 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo oraz z pokrewieństwa Pyrasz, Niedziela, Sowa i Sosna.  
 

Poniedziałek 21.12   
 17.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski, zdrowie i bł. Boże w  

  rodzinie z ok. 50 rocz. ur. p. Brygidy.  

Wtorek  22.12  
 17.00  Za †† matkę Agnieszkę z ok. ur., ojca Józefa, rodziców Martę i Pawła, szwagra Huberta i wszystkich  

  z rodziny.  

Środa  23.12    
 17.00 Za †† syna i brata Dariusza Bieniek w 2 rocz. śm.  

Czwartek  24.12  
 22.00 Grabczok Do Bożej Dzieciny o zdrowie i błogosławieństwo dla mieszkańców naszej  wioski  i  

    ich rodzin. 
 

Piątek  25.12  UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA.  
 0.00 W intencji parafian. 

 7.30 Za † ks. Profesora Radosława Chałupniak. 

 9.15 Grabczok Za †† z rodzin Molek i Świerc, z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† syna i brat Michał w rocz. śm., rodziców brata i pokrewieństwo.  

 15.00 Nieszpory Świąteczne. 
 

Sobota 26.12  ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA – DRUGI DZIEŃ BN 
 7.30 Do Św. Józefa MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 70 rocz. ur. Joachima, z 

prośbą o dalszą opiekę oraz zdrowie i bł. Boże dla wnuków i rodziców.  

 9.15 Grabczok Za † Adelheid Kinder - Dar Róży Różańcowej Św. Bernadety –  

    przełożona Maria Emmerling. 

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
 

Niedziela 27.12  NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY. 
 7.30 Za †† rodziców i teściów Marię i Jana Dudek, pokrewieństwo Dudek, Henig, Ciernia, Klimek.  

 9.15 Grabczok  O wieczną radość w niebie dla †† rodziców Jana i Łucję Emmerling,  Pawła i  

    Jadwigę  Sosna, siostrę Klarę  i z pokrewieństwa Emmerling i Sosna. 

 10.30 Za ††męża i ojca Waltra w 7 rocz. śm., jego rodziców teściów, 3 szwagrów, 2 szwagierki i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

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

Teresa Żołneczko, Marta Jeger, Małgorzata Bartusz, Urszula Pogrzeba 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu : Jezusa Miłosiernego – przełożona p. Bernadeta Sówka.  

Nabożeństwa roratnie w tym tygodniu jeszcze trzy od Poniedziałku do Środy o godz. 17.00 – zapraszam! 

Jutro zapraszam do budowy dekoracji świątecznej szopki betlejemskiej. 

Spowiedź przed świętami:      Jutro w Poniedziałek w Brynicy od godz. 16.00. 

                                               W Środę w Brynicy przed i po mszy roratniej 

                                               W Środę na Grabczoku od godz. 19.00 

W Czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – zachowajmy z tradycji post i abstynencję. Wieczorna kolacja – wieczerza 
wigilijna niech ma odświętny przebieg i elementy wspólnej modlitwy, czytania Pisma św. i śpiewu kolęd. 

Pasterka na Grabczoku o godz. 22.00, w kościele parafialnym o północy, tradycyjnie poprzedzona śpiewem pieśni 

adwentowych. Kolekta z pasterki przeznaczona na Dom Matki i Dziecka. 

W Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia także trzy msze św. w Brynicy o godz. 7.30 i 10.30 oraz na Grabczoku o 

godz. 9.15. Wybierajmy różne pory aby się nie co rozłożyć ilościowo. Po południu o godz. 15.00 Nieszpory Świąteczne z 

śpiewem kolęd – zapraszam! 

W drugi dzień Bożego Narodzenia wspominamy św. Szczepana naszego patrona – msze św. w porządku niedzielnym i po 

każdej mszy poświęcenia owsa. Kolekta przeznaczona na WTUO. Na sumie o godz. 10.30 modlimy się z młodzieżą i za 
młodzież naszej parafii. W przyszłą Niedzielę święto Świętej Rodziny. 

Grabczok: Zapraszamy wszystkich mieszkańców Grabczoka z części III od rodzin pp. Kołkowski do pp. Szczepara do  

przygotowanie świątecznej dekoracji i stajenki  w naszym kościele. We Wtorek 22.12 o godz. 17.30! 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 27 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 roku. 

 

Niedziela 27.12  NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY. 
 7.30 Za †† rodziców i teściów Marię i Jana Dudek, pokrewieństwo Dudek, Henig, Ciernia, Klimek.  

 9.15 Grabczok   O wieczną radość w niebie dla †† rodziców Jana i Łucji Emmerling, Pawła i Jadwigi Sosna, siostry Klary  

    oraz z pokrewieństwa Emmerling i Sosna. 

 10.30 Za ††męża i ojca Waltra w 7 rocz. śm., jego rodziców teściów, 3 szwagrów, 2 szwagierki i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Poniedziałek 28.12  Święto Świętych Młodzianków. 
 10.00 Ku czci św. Młodzianków w intencji dzieci naszej parafii. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Łucję Kurtz, ich rodziców, rodzeństwo, brata Huberta, rodziców  

    Martę i Ryszarda Emmerling, trzech szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18.00 W 30 dzień śm. p. Marii Gopoń. 
Wtorek  29.12  
 18.00 Grabczok   Msza kolędowa dla rodzin od pp. Szczepara do p. Patrzek.   

Środa  30.12    
 18.00 Grabczok  Msza kolędowa dla rodzin od pp. Ogrodnik do pp. Sosna.  

Czwartek  31.12  
 17.00 Zakończenie starego roku w intencji parafian. 
 

Piątek  01.01.2021 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI.  
 9.15 Grabczok Za † Józefa Susczyk - dar Róży Różańcowej Św. Jana Chrzciciela –  

    przełożony p. Norbert Molek. 

 10.30 O wieczny pokój dla †† rodziców Elżbiety i Józefa, Stefanii i Huberta, ich rodziców i  

  rodzeństwo, bratowej Reginy szwagra Jerzego oraz z pokrewieństwa z obu stron. 

 16.00 Za †† Joachima Wiench i rodziców. 
 

Sobota 02.01.2021 Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. 
 7.00 W 30 dzień śm. p. Edeltraudy Markiewicz. 

 18.00 Za †† ojca Bernarda, matkę Adelę i z pokrewieństwa.  
 

Niedziela 03.01.2021  DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM. 
 7.30 Do Bożej Opatrzności i św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

  zdrowie i bł. Boże  w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 9.15 Grabczok  Za † Józefa Susczyk w 30 dzień po śmierci. 
 10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Fatimskiej i św. Faustyny w intencji róży różańcowej o bł.  

 Boże, opiekę i zdrowie w rodzinach oraz za †† z tej róży – przełożona p. Weronika Kansy. 
====================================================================== 

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

Maria i Justyna Cebula, Sylwia Ciernia, Michaela Kardas 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Katarzyny – przełożona p. Brygida Dendera.  

Jutro święto Świętych Młodzianków o godz. 10.00 msza św. za dzieci z błogosławieństwem Św. Młodzianków. 

Dzieci uczestniczące w roratach zapraszam z planszami roratnimi – nagrody! 

Na Grabczoku msza z błogosławieństwem dzieci o godz. 17.00. 

W Czwartek zapraszam na zakończenie starego roku – msza św. o godz. 17.00. 

W Piątek Nowy Rok 2021 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – msze św. - Brynica 10.30 i 16.00 na Grabczoku o godz. 9.15. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

W tym tygodniu rozpocznie się także kolęda – decyzją bp Ordynariusza kolęda w tym roku nie będzie miała tradycyjnego przebiegu. W 

kościele będą msze św. za poszczególne rodziny naszej parafii, Porządek tych mszy św.: 

GRABCZOK 

Wtorek  29.12  
 18.00 Grabczok   Msza kolędowa dla rodzin od pp. Szczepara do p. Patrzek.   

Środa  30.12    
 18.00 Grabczok  Msza kolędowa dla rodzin od pp. Ogrodnik do pp. Sosna.  

BRYNICA 

Poniedziałek 04.01.2021   
 18.00 ul Opolska – Surowina i Ogrodowa 

Wtorek  05.01.2021  
 18.00 msza kolędowa: ul Łubniańska 

Czwartek  07.01.2021  
 18.00 ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna 

Piątek  08.01  .  
 18.00 ul. Powstańców Śl. od rynku do końca 

Poniedziałek 11.01   
 18.00 ul. Powstańców Śl. od początku do rynku  

Wtorek  12.01  
 18.00 ul. Krzywa i Młyńska  

Środa  13.01  . 
 18.00 ul. Stawowa, Klasztorna i Leśna  

Czwartek  14.01  . 
 18.00 ul. 1 Maja, i Prosta  



"Rok Świętego Józefa" Krzysztof Ołdakowski SJ  

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, 

robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. 

Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym 8 grudnia br  z 

okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie 

błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym 

tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku 

specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.  

Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc 

ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi". W Nim „Jezus widział czułość 
Boga", czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość", ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości 

i poprzez nią" realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: 

poprzez swoje „fiat" ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli 

Ojca". Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy 

Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia". 

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich 

warunków", co jest ważnym gestem także dzisiaj - stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym 

widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet". Ale Oblubieniec Maryi jest 

również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, 

pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby 

powtarzał nam: „Nie lękajcie się!", ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu 

wydarzeniu" i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty". Józef 

nigdy „nie szuka dróg na skróty", ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią 
osobistą odpowiedzialność". 

List „Patris corde" podkreśla również „twórczą odwagę" św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie 

w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu - 

wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności". 

Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem", nad 

którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich" . „Konieczne jest 

zrozumienie - pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje godność" oraz „staje się uczestnictwem 

w samym dziele zbawienia", a także „okazją do rozwoju" dla siebie i swojej rodziny. 

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca", polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje 

ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi ". „Nikt nie rodzi się ojcem, 

ale nim się staje", stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko", biorąc na siebie 

odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się 
osierocone przez ojców", ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia", bez 

zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, 

do wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy", który jest 

„przeciwieństwem posiadania": w rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny", „usuwał 

się", aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało 

z „daru z siebie". Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci" 

i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym", 

kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia". 

Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde" ukazuje również, w przypisie nr 10, 

zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy 

do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa 

Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi". Jest to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie" do św. 

Józefa, ale także stawia "pewne wyzwanie" - wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: "Niech nie 

mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc". 

Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej 

łączący „Rok św. Józefa" ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne 

wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 

maja, oraz osób chorych i starszych "w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia". 
 


