
 

 

SZCZĘŚĆ BOŻE  

(D O  U Ż Y TK U  W E WN Ę T R ZN E G O )  
W Parafii Rzymskokatolickiej  

św. Szczepana w Brynicy 

tel.: 77/4 2 7 0 6 3 3 
email:  

kancelaria@parafia.bryni

ca.opole.pl 

 

Nr 6 
 

2020 
 

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

CZWARTA NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  
 

 

 

CZAS REALNY 
Ktoś kiedyś powiedział w ramach życzeń: „Abyś codziennie rano 

znajdował ważny powód do wstawania”. Poranne otwarcie oczu wydaje się 

czasem niewykonalne. Lecz gdy wiemy, po co to robimy, otwieramy oczy i 

rozpoczynamy kolejny dzień.  

Poranne otwarcie oczu to moja decyzja. Lecz Pan Jezus pragnie jeszcze otworzyć 

moje „duchowe oczy” (I czytanie), czyli uruchomić moją wrażliwość. Abym 

potrafił oddzielić dobro od zła. Abym dostrzegł specjalne zadania dla mnie do 

wykonania. Gdy otworzę „duchowe oczy” mego serca, dostrzegam ludzi, którym 

jestem potrzebny.  

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus posyła ślepego, aby po pomazaniu 

oczu umył się w sadzawce Siloam, co oznacza „posłany”. „Posłany” to ja, który 

widzę konkretne dobro do wykonania, konkretnego człowieka czekającego na 

mnie. Jestem „posłany” w to miejsce, do tego człowieka (I czytanie). 

Każdy dzień ma określoną liczbę godzin. To czas dla mnie do 

wypełnienia. To czas teraźniejszy – realny. Czas przeszły jest wspomnieniem. 

Czas przyszły jest możliwością. A prawdziwe jest to, co tu i teraz. Czasem 

uciekamy w przeszłość, czasem w przyszłość. Teraźniejszość nas „uwiera”. 

Czasem też wydaje się nam, że uciekniemy przed Panem Bogiem i gdzieś na 

boku zrealizujemy swój plan. 

Tymczasem realna jest tylko teraźniejszość. I realny jest Bóg, który 

JEST. Jak powiedział Mojżeszowi: „JESTEM, który JESTEM” (Wj 3,14). 
Wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy w Jego obecności. Pamiętajmy o tym. 

Otwierajmy się na Niego. Wtedy dostrzeżemy to, co jest owocem jego 

światłości: prawość, sprawiedliwość i prawdę (II czytanie). 
=============================================================================================================================================================================== 

MÓJ DUCHOWY GRÓB? 

Przyjaźń jest jednym z najwspanialszych darów w życiu 

każdego człowieka. Także Chrystus jej doświadczał. Ewangelista Jan 

podkreśla, że „Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza” (J 11,5). Gdy 

tylko Łazarz zachorował, to jego siostry posłały po Jezusa. A jednak On 

nie przyszedł na czas i Łazarz zmarł. Czy zawiódł jako przyjaciel? 

Fundamentem każdej przyjaźni jest zaufanie. Maria i Marta nie 

rozumiały postępowania Jezusa. Były zdziwione Jego spóźnionym 

przybyciem. Dzieliły się z Nim cierpieniem po stracie brata, a nawet 
wyrzucały Mu, że gdyby zjawił się wcześniej, Łazarz by nie umarł. Jednak 

zarówno Marta, jak i Maria ufały Jezusowi, nawet nie rozumiejąc Jego 

postępowania. Był On dalej dla nich przyjacielem. Otworzyły przed Nim 

swoje zbolałe serca. Zaprowadziły Go do grobowca, gdzie był pochowany 

Łazarz.  

Jezus dobrze wiedział, że nie każda choroba, cierpienie i śmierć są 

końcem same w sobie, lecz mogą być początkiem objawienia się chwały 

Bożej. Był wzruszony i wstrząśnięty śmiercią przyjaciela. W pewien sposób 

nie zgadzał się na nią! Prosił Ojca o cud i został wysłuchany. Mocą Słowa 

wskrzesił Łazarza na nowo do życia. 
Historia Łazarza pokazuje nam, że Bóg jest wstrząśnięty także 

naszym cierpieniem i śmiercią, że nie zgadza się na nie! Pan Jezus dziś staje 

wobec Twojego „duchowego grobu”. Co Cię dziś wiąże, krępuje, 

paraliżuje? Co nie pozwala Ci żyć pełnią? On z mocą woła: „Wyjdź na 

zewnątrz” ‒ dając Ci nowe życie! On walczy o Ciebie! Jaka będzie Twoja 

odpowiedź na dar Jego przyjaźni? 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 22 do 29 marca 2020 roku. 

 

Niedziela 22.03  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 7.30 W I-szą rocz. śm. Feliksa Rudolf. (Łucję i Ludwika pokrewieństwo Rudolf, Klimek)  

 9.15 Grabczok  Za † męża Huberta Patrzek w 11 rocz. śm. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego Za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców Agatę i Karola  

  Kinert, Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę i szwagra Czesława Płocienickich oraz  

  wszystkich †† i poległych z rodziny.  

 15.00 Gorzkie Żale. 
 

Poniedziałek 23.03   

 7.00 Za †† matkę Hildegardę ojca Alojzego Mros, ich syna rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† rodziców Matyldę i Józefa, Cecylię i Huberta, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  24.03  

 7.00 W intencji róży różańcowej św. Łucji o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Urszula Kałuża. 

Środa  25.03    

 7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, rodzeństwo, syna Joachima, brata Huberta,  

  szwagra Wilhelma i całe pokrewieństwo Sochor i Kurtz.  

Czwartek  26.03    

 18.00 Za †† męża i ojca Franciszka z ok. ur., rodziców dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  27.03    

 7.00 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, teściów Franciszka i Gertrudę Szchudy, 4 szwagrów,  

  szwagierkę Dorotę, dziadków z obu stron, chrzestnych, poległych na wojnach i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

 17.00 Grabczok Za †† Weronikę Szczepurek w 3 rocz. śm., rodziców Gertrudę i Piotra Szczepurek i  

    z rodziny. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

Sobota  28.03   

 7.00 Za † matkę Jadwigę Dendera w I-szą rocz. śm.  

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię w 6 rocz. śm. i z pokrewieństwa Pamler i Dendera.  
 

Niedziela 29.03  PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i matkę Dorotę Michaś w 3 rocz. śm. 

 10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Lilianę Ciurlok o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

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

Teresa Filipowicz, Maria Kania, Ewa Mojsiejewicz, Elżbieta Dudek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: Św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. 

Od ostatniego Piątku istnieje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i mszach w naszym kościele 

parafialnym przez Internet na youtubie – na stronach parafii i wioski zamieszczono link. 

Chciejmy włączyć się w życie modlitewne kościoła ludzi wierzących i zawierzenie Panu Bogu nas samych 

naszych bliskich oraz szczególnie tych którzy walczą bezpośrednio z epidemią. 

Stąd do każdej mszy włączyliśmy modlitwę i śpiew Suplikacji o powstrzymanie epidemii. 

W Środę liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

W dniach od 26 do 29 marca (od Czwartku do Niedzieli) miały być rekolekcje wielkopostne, ale z wiadomych 

przyczyn zostały odwołane także dekretem biskupa – stąd propozycja modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego 

o godz. 15.00 w te dni, które będą dostępne na Internecie.  

Zapraszam także naszych parafian do skorzystania z rekolekcji na Internecie dla swojego rozwoju duchowego – 

wysłuchania nauk bądź ich przeczytania. 

W Piątek o godz. 18.00 Droga Krzyżowa 

Grabczok – w niedziele po południu nie będzie nabożeństw – zapraszam do wspólnej modlitwy przez Internet. 

W minionym tygodniu w Niemczech zmarła p. Helena Niewalda – wieczny odpoczynek … 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 29 marca do 5 kwietnia 2020 roku. 

 

Niedziela 29.03  PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i matkę Dorotę Michaś w 3 rocz. śm. 

 10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Lilianę Ciurlok o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 15.00 Gorzkie Żale. 

 

Poniedziałek 30.03   

   

 18.00 Za †† Eryka Markiewicz, rodziców, teściów i z pokrewieństwa.  

Wtorek  31.03  

 7.00 Za † Janinę Kasperek 

Środa  01.04    

 7.00 Za †† kapłanów. 

Czwartek  02.04  

   

 18.00 Za †† męża i ojca Helmuta, syna Rafała, matkę Cecylię jej 2 mężów, rodziców Apolonię i Stefana.  

Piątek  03.04  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 15  rocz.  

   Sakramentu Małżeństwa pp. Teresy i Roberta, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

 18.30 Za †† męża i ojca Witolda, rodziców, teściów i z pokrewieństwa.  

Sobota  04.04  

 16.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

    z ok. 50 rocz. ur. p. Ryszarda Nanko.  

 18.00 Za †† męża i ojca Helmuta Sobota, jego rodziców Łucję i Jana, rodziców Emmerling, 2 braci,  

  szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 05.04  NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 

 7.30 Za †† z rodziny Blacha, Jendryca, Machnik o pokój dla ich dusz.  

 9.15 Grabczok  Za † matkę Monikę Molek w I-szą rocznicę śmierci. 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, ich rodziców rodzeństwo, męża Antoniego  

  Cebula, jego rodziców i rodzeństwo, Łucję i Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo  

  Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Sylwia Prudlo, Justyna Ciurlok, Zofia Jaźwińska, Katarzyna Wierszak 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży w tym tygodniu zawieszamy dyżur róż różańcowych. 

Zapraszam do wspólnej modlitwy także na Internecie na koronce do Miłosierdzia Boże oraz 

różańcu. 

W tym tygodniu pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych ze spowiedzią wielkanocną odwołujemy, 

chyba że ktoś się źle czuje i chciałby je przyjąć. 

W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy Wielki Tydzień – Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa. 

W związku z ograniczeniami nie będzie procesji z palmami – poświęcimy je w kościele i przed 

świątynią będzie je można sobie zabrać. 
 

 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura 

Liturgia eucharystyczna 

13. Tajemnica wiary 

Wiara to modlitwa? Wiara to moralne zasady? Niezupełnie. U jej podstaw leżą 

zbawcze wydarzenia. Te, które już się stały i to, które nastąpi kiedyś.  

„Oto wielka tajemnica wiary”. Co nią jest? Ano to, co przed chwilą wydarzyło 

się na ołtarzu. Chleb zamienił się w Ciało Chrystusa, wino w Jego Krew. 

Uczestniczący w Eucharystii mają niesamowitą możliwość nie tylko wspominania, 

ale przede wszystkim uczestniczenia w tym, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu w 

Wieczerniku. Bo Ciało i Krew Chrystusa na ołtarzu są w tym momencie jak 

najbardziej realne. Jeśli jednak pamięta się o tym, że Uczta w noc przed męką Jezusa 

była zapowiedzią tego, co miało się wydarzyć - wydania za nas Jego Ciała i 

przelania Krwi, wtedy obrzęd Mszy nabiera szerszego wymiaru: staje się 

uobecnieniem męki i śmierci Chrystusa. Jakiś tajemniczy wehikuł czasu zabiera 

uczestników Eucharystii pod krzyż. By z krzyża czerpali pokarm duchowy oraz 

napój. By spożywając go mieli życie wieczne. 

To wielka tajemnica wiary, którą trzeba – jak określają rzadziej używane w 

tym momencie wezwania kapłana do wyznania wiary – „wysławiać” i „uwielbiać”. 

Dlatego wierni odpowiadają: „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, 

głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. Albo: „Panie, 

Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem 

świata”. Charakterystyczne, że owo wyznanie wiary w tym momencie koncentruje 

się na dwóch podstawowych prawdach: śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz na 

Jego powtórnym przyjściu. „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale” – brzmi najbardziej 

znana aklamacja.  Albo „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus 

powróci”. Dlaczego akurat te, a nie inne? 

To dwa fundamenty naszej wiary. Z nich wszystko wypływa. Nasze modły, 

obyczaje czy moralne zasady niewiele byłyby bez nich warte. Bez śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa nie zostalibyśmy odkupieni. To niby wiemy. Ale kiedy 

brakuje nam wychylenia ku przyszłości – pamięci o tym, że „Chrystus powróci” – 

łatwo zamieniamy naszą wiarę w światopoglądową ideę, element obyczaju czy 

narzędzie politycznej identyfikacji. „Oczekujemy Twego przyjścia” sprawia, że 

życie staje się drogą do wiecznej ojczyzny, a człowiek na niej wędrowcem. 

W roku liturgicznym najbardziej uroczyście obchodzimy Boże Narodzenie i 

Wielkanoc. Prawda o powtórnym przyjściu naszego Pana gdzieś ginie. Uroczystość 

Chrystusa – Króla Wszechświata, mimo wyraźnych akcentów eschatologicznych w 

liturgii, odbierana bywa zwykle jako przejaw triumfu Chrystusa w dzisiejszym 

świecie. W Adwencie, którego większość poświęcona jest oczekiwaniu na paruzję 

(powtórne przyjcie Chrystusa),  prawda o tym fakcie ginie przytłoczona pełnym 

krzątaniny, niecierpliwym oczekiwaniem na błyskające bombki i sianko na 

wigilijnym stole. Ale podczas każdej Mszy Kościół  mi przypomina, co jest moim 

ostatecznym celem. Oby to „oczekuję”, „Chrystus powróci” zmieniło się w sercu w 

tęskne „Marana tha”. Przyjdź Panie Jezu. 


