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SIŁA PRZEBACZENIA  

Kiedy uczyłem dzieci na lekcji religii sześciu głównych prawd 
wiary, doszedłem do wniosku, że brakuje w ich przesłaniu – siódmej, 
jakże istotnej prawdy: Bóg jest Ojcem Miłosiernym.  

Bywają takie chwile, w których możemy czuć się przerażeni 

istniejącym w świecie złem. Niepokoi dziwna zagadkowość, dlaczego jest 

ono tak atrakcyjne dla człowieka, dlaczego tak klei się do niego, chociaż 
niesie destrukcję, zniszczenie, smutek, ból i śmierć? Zło poraża tak, że 

człowiek czuje się wobec niego bezsilny.  

Pan Bóg nie jest bezsilny wobec zła. Odpowiada na cały jego ogrom 

potęgą miłości i miłosierdziem. Pan Jezus objawił bogatego w miłosierdzie 

Ojca, który ukazuje człowiekowi, co to jest zło, i zachęca, aby – będąc 

wolnym – wybierał dobro. Czyż życie każdego z nas nie jest okazją do tego, 

aby wielbić Boga za Jego miłosierdzie? Czyż każdorazowe odpuszczenie 

grzechu nie wypływa z Bożego miłosierdzia? W piosence bpa Antoniego 

Długosza pojawiają się słowa: „Śpiewajmy Bogu hymn uwielbienia oraz 

wdzięczności za wielkie dzieło – dar Odkupienia całej ludzkości. Bezmiaru 

szczęścia, jakie nas czeka, tak trudno dociec. Bądźmy więc wierni i 

miłosierni, bo tak chce Ojciec”.  

Miłosierdzie Boże zobowiązuje nas do miłosierdzia wobec ludzi. W 

momencie, gdy zaczynamy oddawać złem za zło, siła zła wzrasta. Gdy 

zaczynamy przebaczać, osłabiamy demoniczną moc zła. Siła przebaczenia, 

siła miłosierdzia jest tak wielka, że wobec niej wszelkie zło traci swoją moc. 

Przebaczenie i miłosierdzie procentuje w oczach Bożych na naszą korzyść, 
czyniąc z nas błogosławionych. 

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

A DOKĄD JA IDĘ?  
Najpiękniejsze spotkanie z Jezusem, który „rzeczywiście 

zmartwychwstał” – droga do Emaus, staje się liturgią słowa, które On 
wyjaśnia, i Eucharystią, dzięki której uczniowie Go rozpoznają. 

Święty Łukasz w swojej Ewangelii ukazuje Jerozolimę jako cel drogi 

Jezusa. On idzie do Miasta Pokoju, wiedząc, że zostanie wydany na ukrzyżowanie. 

Tam umrze, ale tam także zmartwychwstanie. Celem Jego drogi jest przejście przez 

śmierć do życia. Pięknie jest to widoczne w Ewangeliach pisanych po grecku, 

ponieważ czasownik ruchu wyrażający pójście do Jerozolimy to „iść w górę”.  

Dwaj uczniowie (być może ci, o których mowa w Łk 10) idą do Emaus. To 

znaczy w przeciwną stronę niż Jerozolima, a więc idą w dół i oddalają się od swego 

celu. Dlatego nie rozpoznali Jezusa, ich oczy były na uwięzi, serca obumarłe, a 

słowa świadczą, że teraz mieli oni inny cel niż ten, który ukazał im Jezus. Szli 

własną drogą. 
Jezus przychodzi i idzie z nimi w ich kierunku. Nie jest to jednak zgoda na 

odwrócenie się od celu. W drodze powoli otwiera im oczy i ożywia ich serca. 

Lekarstwem na ich ślepotę, czy wręcz już martwotę, stało się Jego Słowo i Ciało. 

To dało im siłę, aby jeszcze tej samej nocy wrócili do Jerozolimy, czyli poszli w 

górę, ku życiu. Wieczernik w Emaus był potrzebny, aby dokonać zwrotu we 

właściwą stronę. 
Pan Jezus zawsze jest z nami. Często jednak nasze oczy są na uwięzi i nie 

widzimy Go, a w chwilach niepowodzenia powtarzamy: „A myśmy się 
spodziewali”. Dziś Niedziela Biblijna. Niech ten błogosławiony czas pomoże nam 

dostrzec Chrystusa obecnego w Piśmie Świętym. 

TRZECIA 

NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
 

 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 stycznia 2020 roku. 

 

Niedziela 19.04  DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofie i Annę, ciotkę Monikę i wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 35  rocz.  

    sakramentu Małżeństwa pp. Haliny i Henryka Komor, z prośbą o dalsze zdrowie i  

    bł. Boże w rodzinie. 

 10.30 Za †† ojca i męża Ludwika, jego rodziców  Genowefę i Franciszka, siostry Marię i Helenę, teściów  

  Mariannę i Tadeusza, szwagra Krzysztofa, całe pokrewień. i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 

Poniedziałek 20.04   
 7.00 W 30 dzień śm. Heleny Niewalda.  

 18.00 Za †† ojca Alfonsa Spyra w rocz. śm., jego żonę Marię, ich rodziców oraz z rodzin Spyra i Gonsior.  

Wtorek  21.04  
 7.00  Do MBNP oraz Jezusa Miłosiernego z ok. ur. Jerzego z prośba o zdrowie i opiekę Bożą oraz  

  w rodzinach dzieci.  

 18.00 Za † Gertrudę Sowa od wszystkich sąsiadów o spokój jej duszy. 

Środa  22.04   Św. Wojciecha. 
 7.00 Do MBNP oraz Jezusa Miłosiernego z podziękowaniem za zdrowie, opiekę i otrzymane łaski dla  

  Jerzego z ok. 80 rocz. ur., z prośbą o zdrowie i opiekę Boża na dalsze lata.  

Czwartek  23.04  
 7.00 Za †† Jadwigę Moczkę z ok. ur. męża Gerharda i Elżbieta i Józefa Cebula pokrewieństwa  

  Cebula i Moczko.  

 18.00 Za †† Marka Jeger w dniu ur., brata Marcina, rodziców Erykę i Stanisława Cebula, teściów Elżbietę i  
  Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  24.04  .  
 7.00 Za †† ojca Henryka w 6 rocz. śm., jego żonę Jadwigę oraz wszystkich z pokrewieństwa z obu stron.  

 17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Antoniego Prudlo w rocz. śm., rodziców z obu stron, córkę Marię i  
    z rodziny. 

Sobota 25.04  Św. Marka, ewangelisty 
 7.00 Za † Szczepana Patrzek w I-szą rocz. śm.  

 18.00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i pogodę. 
 

Niedziela 26.04  TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA  
 7.30 Do MBNP z ok. 33 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Urszuli i Jerzego z  

  podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Martę Folkman w 4 rocz. śm., ojca  Ditra oraz z pokrewieństwa. 
 10.30 Za †† ojca Rudolfa w 14 rocz. śm., dziadków Jadwigę i Jana, chrzestnego Reinholda,  

  z pokrewieństwa Świerc i Torka.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Irena Bieniek, Teresa i Bernadeta Sowa, Helena Marsolek 

Dyżur róży różańcowy zawieszony. 

Dziś po południu o godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – zapraszam do łączności internetowej. 

W dalszym ciągu zapraszam do włączenia się w modlitwę o powstrzymanie pandemii o godz. 15.00 koronka do 

Miłosierdzia Bożego i adoracji – łączymy się przez internet. 

W Czwartek uroczystość św. Wojciecha. Zapraszam także dzieci i młodzież do udziału przez internet w mszy 

św. szkolnej. 

W Sobotę święto św. Marka ewangelisty, ku jego czci modlimy się o dobrą pogodę i urodzaje. Msza św. o 

godz. 18.00, ponieważ nie może się odbyć procesja to na zakończenie mszy modlitwy w kościele. 

Nowe rozporządzenie odnoście pandemii przewiduje że na 15 m² może być jedna osoba dla naszego kościoła 

jest to osób 25, na Grabczoku osób 15. 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 stycznia 2020 roku. 

 

Niedziela 26.04  TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA  
 7.30 Do MBNP z ok. 33 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Urszuli i Jerzego z podziękowaniem za  

  otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Martę Folkman w 4 rocz. śm., ojca Ditra oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† ojca Rudolfa w 14 rocz. śm., dziadków Jadwigę i Jana, chrzestnego Reinholda,  

  z pokrewieństwa Świerc i Torka.  

 

Poniedziałek 27.04   
 7.00 Za †† babcię Katarzynę, dziadka Henryka i Jana oraz z pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† rodziców Stefanie i Huberta matros, Łucję i Piotra Kurtz, brata Huberta, szwagra Wilhelma  

  oraz z pokrewieństwa Kurtz, Matros, Klich.  

Wtorek  28.04  
 7.00 Za †† brata Herberta Patrzek jego żonę, rodziców i dziadków, Feliksa i Cecylię Nalewaja i  

  z pokrewieństwa.  

Środa  29.04 Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy. 
 7.00 Za †† żonę i matkę Elżbietę, rodziców Marię i Ryszarda, Łucję i Franciszka, szwagrów Alojza,  

  Wernera, Konrada, Kazimierza, Pawła, siostrzeńca Krystiana, z całego pokrewieństwa.  

Czwartek  30.04  
 7.00 Za †† Zofię Baldy z ok. rocz. śm., braci i siostry oraz rodziców.  

 18.00 Za †† rodziców z obu stron w rocz. śm., siostrę i brata.  

Piątek  01.05  Pierwszy Piątek miesiąca.  
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok  

 18.00 Nabożeństwo majowe. 

 18.30 Za †† Helenę Wiesner w 10 rocz. śm., synów Waldemara i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 02.05  Uroczystość NMP Królowej Polski. 
 7.00 Za †† matkę Klarę, ojca Jana i pokrewieństwo z obu stron.  

 18.00 Do Świętego Floriana za wszystkich żyjących i zmarłych druhów OSP Brynica. 

  Nabożeństwo majowe. 

 

Niedziela 03.05  CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA. 
 7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  

  i opiekę Matki Bożej oraz bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur.  

   p. Bernarda Staś, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla rodzin Staś i Rother. 

 10.30 maturzyści ??? : Sandra Sosna, Klaudia Nanko, Iwona Pogrzeba, Katrina Jendro,  

  Monika Jendryca, Maksymilian Krystończyk, Kamil Gallus, Julia Olejnik,  

  Kevin Brzeźniak Waldemar Emmerling. 

 15.00 Nabożeństwo majowe. 
====================================================================== 

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

Renata Pogrzeba, Beata Hadryś, Grażyna Śniatała, Katarzyna Pikos 

Dyżur róży różańcowy zawieszony. 

W tym tygodniu w liturgii czcimy w Środę św. Katarzynę Sieneńską, doktora Kościoła i Patronkę 
Europy.  

W Piątek rozpoczynamy nowy miesiąc maj – zapraszam na nabożeństwa majowe. 

W tym tygodniu także pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do uczczenie Serca Jezusowego, 

a w Sobotę Niepokalanego Serca NMP. Również w Sobotę liturgiczna uroczystość NMP Królowej 

Polski. 

W Sobotni wieczór na mszy św. modlimy się w intencji druhów OSP Brynica ku czci św. Floriana. 



 

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura 

Liturgia eucharystyczna 

14. W super dobrym towarzystwie 
 
Kto nie chciałby być członkiem doborowego towarzystwa? Chrześcijanin jest. 

Najlepszego. 

Prawo modlitwy jest prawem wiary – głosi chrześcijańska maksyma. Jeśli tak jest, 

Modlitwa Eucharystyczna dostarcza wielu cennych wskazówek dotyczących relacji 

człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Dziś czas zastanowić się nad jej kilkoma kolejnymi 

zdaniami. 

Uczestnik Eucharystii, wyróżniony przez Boga, który pozwala mu być swoim sługą i 
uczestniczyć w ofierze Jego Syna – to przypomina wcześniej modlitwa Eucharystyczna - 

 jest też kimś wyjątkowo ważnym w Kościele. Jest kapłanem, który może wstawiać się za 

tymi, którzy nie dostępują w tym momencie zaszczytu spotkania na Uczcie z samym 

Bogiem. 

„Pokornie błagamy,  aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich,  przyjmujących 

Ciało i Krew Chrystusa” – modli się w imieniu wszystkich zgromadzonych celebrans. Także 

w imieniu każdego obecnego na Mszy. To my wszyscy prosimy Boga, byśmy byli jednego 

ducha; byśmy dla siebie nawzajem byli ludźmi dobrymi i uczynnymi. 

Ale horyzont tej naszej troski nie ogranicza się do nas samych. Choć wydaje się nam, 

że nad nami są biskupi, kardynałowie czy w końcu papież, w momencie sprawowania 

Eucharystii to my jesteśmy tymi, którzy stoją najbliżej Boga. To my prosimy:  „Pamiętaj, 

Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości  razem z 

naszym Papieżem,  naszym Biskupem,  oraz całym duchowieństwem”. Nie papież za nas. 

Nie biskup za nas. My za nich. My, którzy dostępujemy w tej chwili zaszczytu stania przed 

Bogiem. 

Dlatego to na nas spoczywa też w tym momencie wielkoduszna troska o wszystkich 

zmarłych. „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,  którzy zasnęli z nadzieją 
zmartwychwstania,  i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.  Dopuść ich 

do oglądania Twojej światłości”. My jeszcze żyjemy. Dlatego dziś prosimy za zmarłych 

braci, którzy nie doszli jeszcze do oglądania Boga twarzą w twarz. Kiedyś nasi młodsi bracia 

i siostry, będą tak samo prosić za nas. Nie na darmo Kościół jest wielką, przekraczającą 
ramy ziemskiego życia wspólnotą. Wspólnotą dziś żyjących na ziemi, oczekujących na 

radość wieczną w czyśćcu i radujących się już spotkaniem z Bogiem i braćmi w niebie. 

Ale w tej wstawienniczej modlitwie, dotknięci nieprawdopodobnym zaszczytem nie 

tracimy z oczu tego, kim naprawdę jesteśmy. Tymi, którzy jeszcze są w drodze. Tymi, 

którzy mają wielką nadzieję, ale jeszcze niespełnioną. Nie dla naszych zasług. Dzięki 

Bożemu miłosierdziu spodziewamy się stania się członkami grupy niezwykle doborowej. 

Dlatego kapłan dalej się modli: „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi  i daj nam 

udział w życiu wiecznym  z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją” – z pierwszą i 
największą świętą  -  „ze świętymi Apostołami” – tymi, którzy byli ziemskimi towarzyszami 

Jezusa,  „i wszystkimi świętymi,  którzy w ciągu wieków podobali się Tobie” – 

męczennikami, wyznawcami – „abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, 

Jezusa Chrystusa”. 

Jeszcze nie. Ale to całkiem prawdopodobne. Wszak podczas Eucharystii już stajemy 

przed Bogiem. Podczas Eucharystii już jesteśmy ważniejsi, niż wszystkie kościelne szychy. 

To jak zaproszenie do najlepszego klubu. Teraz wystarczy go nie podrzeć i nie wyrzucić. 


