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WZRUSZAJĄCA DEKLARACJA PANA JEZUSA 

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii nieco mylące jest 

słowo „chrzest”. Jesteśmy przyzwyczajeni do sakramentów świętych i 

zwykle „rozpędzamy się”, nawiązując do naszego chrztu i zobowiązań 

z niego wynikających. 
Tymczasem Dobra Nowina nie zaczyna się od zobowiązań, 

zaczyna się od przypomnienia prawdy, jak bardzo Panu Bogu zależy na 

każdym z nas. 

Wydarzenie nad Jordanem dzisiaj opisane poprzedza cały okres 

działalności publicznej Syna Bożego, który przyjął postać człowieka. On 

dopiero potem „przyniesie prawo”, dopiero potem „otworzy oczy 

niewidomym”. Święty Jan skorzystał z używanego wówczas znaku chrztu 

– obmycie w wodzie jest czytelnym symbolem pragnienia, by pozostawić 

za sobą zło, by obmyć się i zacząć od nowa. Tamten chrzest nie czynił 

nikogo dzieckiem Pana Boga, nie włączał do społeczności Kościoła. 

Czemu zatem Jezus przyszedł do swego krewnego, który wzywał 

do nawrócenia i pokuty, skoro ani nawrócenia, ani pokuty nie 

potrzebował? 

Chciał świadomie, publicznie stanąć obok tych, dla których 

przyszedł. Pokazał wszystkim, jak bardzo chce być blisko człowieka, 

który już raz (a może i wiele razy) zlekceważył Miłość Stwórcy. Chrzest 

w Jordanie to deklaracja Jezusa z Nazaretu – ogłasza, że nie brzydzi się 

grzesznikiem, że staje obok tych, co się zagubili, co powinni żałować, 

obok tych, którzy nie umieją kochać. Pan Jezus chce stanąć na czele 

wszystkich, którzy uwierzą w Boga pochylającego się nad człowiekiem. 

Warto zapamiętać tę deklarację Jezusa kochającego człowieka.
=============================================================================================================================================================================== 

BÓG NIE UMIE DAWAĆ MAŁO 
 

Pierwszy cud Pana Jezusa znamy doskonale. Ta Ewangelia 

czytana jest kilka razy w ciągu roku. 
Zachwyca nas niezwykła hojność z jaką Jezus troszczy się aby 

wesele nie skończyło się kompromitacją pary młodej, a w konsekwencji 

zupełną klapą. Zwracamy uwagę na niezwykłą rolę Matki Bożej w całej 

tej scenie. Ale czy zwróciliśmy uwagę, że takich fragmentów o 

Jezusowej hojności w Ewangelii jest jeszcze kilka? Cud rozmnożenia 

chleba dla tysięcy wygłodniałych słuchaczy. Po posiłku zostaje wiele 

koszów ułomków. Po co ta rozrzutność? Cudowny połów ryb, że aż łódź 

nabierała wody. Śniadanie na brzegu jeziora po zmartwychwstaniu 

Jezusa i sieć ze 153 rybami. Dla ilu ludzi? Dla jedenastu uczniów. Bóg 

nie umie dawać mało, chce dawać dużo. Nie ma powodu by się 

krępować, ale bez zahamowania prosić o jeszcze, jeszcze i jeszcze. O co 

proszę najczęściej? O zdrowie? O zdany egzamin? O jedność i miłość w 

rodzinie? O boże błogosławieństwo. To ostatnie brzmi nieco zagadkowo, 

bo co zazwyczaj mam na myśli? Nie chce powiedzieć, że to złe intencje. 

Nie. Dobrze, że o to prosimy. Ale to wszystko wciąż tak mało. Świętość. 

Ona jest spełnieniem wszystkich ludzkich marzeń. O nią trzeba nam 

prosić, i o nią się starać. Powiedzmy sobie szczerze, rzadko myślimy o 

Niebie. A przecież to jest nasz cel! 

DRUGA NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 9 do 16 stycznia 2022 roku. 

 

Niedziela 09.01  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† matkę Agnieszkę Hanusik w rocz. śm., ojca Józefa, męża Huberta, teściów Annę i Pawła,  

  wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za † Waldemara Czajka w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Fatimskiej i św. Faustyny w int. róży różańcowej o bł. Boże opiekę i  

  zdrowie w rodzinach oraz za †† z tej róży przełożona Weronika Kansy.  

 

Poniedziałek 10.01   
   

 18.00 Msza kolędowa: ul. Powstańców Śl. od początku do rynku  

Wtorek  11.01  

 7.00 W 30 dzień po śmierci p. Ireny Kałuża. 

 18.00 Msza kolędowa: ul. Powstańców Śl. od rynku do końca  

Środa  12.01  . 

 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie,  

  z prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie. 

 18.00 Msza kolędowa: ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna   

Czwartek  13.01  . 
   

 18.00 Msza kolędowa: ul Łubniańska  

Piątek  14.01  .  

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Hildegarda Jendro.  

 18.00 Msza kolędowa: ul Opolska, Surowina i Ogrodowa 

Sobota 15.01  . 

 15.00 Do MBNP Z ok. 60 rocz. ur. o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 W I-szą rocz. śm. p. Łucji Schumilas. oraz ojca Alfonsa i z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 16.01  DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Ernesta w 80 rocz. ur., siostrę Gabrielę, dziadków Annę, Juliusza,  

  Feliksa i Cecylię oraz wszystkich z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 W I-szą rocz. śm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Repak. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Brygida Dendera, Żaneta Stępień, Cecylia Patrzek, Sabina Kiel 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. 

Hildegarda Jendro.  

Dzisiejsza Niedziela kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia – jednak do 2 lutego możemy w liturgii 

używać śpiewu kolęd. 

W tym tygodniu dalsze msze św. kolędowe. Poniedziałek - ul. Powstańców Śl. od początku do rynku  

Wtorek - ul. Powstańców Śl. od rynku do końca, Środa - ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna   

Czwartek - ul Łubniańska, Piątek - ul Opolska – Surowina i Ogrodowa  

Zapraszam rodziny w te poszczególne dni, gdyby była jakaś przeszkoda można przyjść w innym terminie. 

Przynieśmy z sobą wodę do poświęcenia, zostanie także poświęcona kreda i po zakończonej mszy i 

modlitwach zabierzemy do domu także modlitwy pamiątki kolędowe. (Będziemy mogli złożyć ofiary na 

utrzymanie parafii, także na misje i dla ministrantów, możemy także ofiarować im słodkości). Po mszy także 

możliwość zamówienia mszy w tym roku w zakrystii: przygotować kartkę, bądź także wysłać wcześniej 

mailem. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na opał do naszych obiektów parafialnych. 

Zapraszam do nabywania kalendarzy dekanalnych. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 16 do 23 stycznia 2022 roku. 

 

Niedziela 16.01  DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Ernesta w 80 rocz. ur., siostrę Gabrielę, dziadków Annę, Juliusza, Feliksa i Cecylię  

  oraz wszystkich z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 W I-szą rocz. śm. męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Repak. 

 

 

Poniedziałek 17.01  Św. Antoniego, opata. 

   

 18.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Sebastiana Świerc, o opiekę i bł. Boże. 

Wtorek  18.01  

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Agnieszka Cebula. 

Środa  19.01  Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 

 7.00 Za † Irenę Kałuża od róży różańcowej św. Anny – przełożona p. Krystyna Kotula. 

Czwartek  20.01  . 

 7.00 Za †† żonę i matkę Mariannę w rocz. śm., pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Za †† rodziców Adelę i Józefa, teściów Krystynę i Wilhelma oraz z całego pokrewieństwa.   

Piątek  21.01  Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.  

 7.00 30 dzień śm. Józef Czech. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Annę Koziol oraz z pokrewieństwa Koziol i Wierzgała. 

Sobota 22.01  . 

 12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 90 rocz. ur. Marty i  

  Stanisława, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† matkę Erykę Cebula w 3 rocz. śm., jej męża Stanisława, z rodzin Cebula, Żołneczko dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 23.01  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 W intencji róży różańcowej św. Norberta o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Jerzy Kilian.  

 9.15 Grabczok  Za wstawiennictwem Św. Agnieszki o zdrowie i opiekę Bożą dla  

    wszystkich Babć i Dziadków. 

 10.30 Za † ks. Norberta Janota w 77 rocz. śm.  
 

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

 

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. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny – przełożona p. 

Agnieszka Cebula.  

We Wtorek w kościele rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla młodzieży klasy VIII. 

W Piątek o godz. 18.00 spotkanie dla młodzieży klasy I szkoły średniej – w ramach przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania. 

W Piątek dzień babci i dziadka. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na ubezpieczanie naszych obiektów parafialnych. 

W Sobotę zapraszam mężczyzn do pomocy od godz. 9.00, aby z kościoła wynieść rzeczy ruchome przed 

pracami wymiany instalacji elektrycznej. Stąd też prośba o sprzątanie ok. godz. 10.00. 

 

 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 

 

Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się dopiero od 1972 r., czyli od definitywnego uregulowania sytuacji 

państwowo-prawnej i kościelnej na całym terytorium tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez papieża 

Pawła VI, a dodatkowo wzbogaconego przez Jana Pawła II w 1992 r. Etapem przygotowawczym była od 1945 r. posługa 

Kościoła na naszym terenie poprzez Administrację Apostolską Śląska Opolskiego. Wcześniej natomiast Kościół naszej 

ziemi wplatał się co najmniej przez 10 wieków w większy organizm, jakim była utworzona w 1000 r. diecezja, a od 1930 r. 

archidiecezja wrocławska. 

Śląsk Opolski początkowo obejmował teren plemienia Opolan, o którym tzw. Geograf Bawarski z połowy IX w. 

podał, że posiadało ono 20 grodów z Opolem na czele. Nazwa Śląsk początkowo nie obejmowała tego terytorium, 

ograniczając się do terenów nad rzeką Ślężą od Niemczy po Wrocław. Uformowanie się księstw wrocławskiego i opolsko-

raciborskiego na przełomie XII i XIII w. jeszcze to rozróżnienie wzmocniło. Ale istnienie jednej diecezji na całym tym 

terytorium sprzyjało konsolidacji jego części tak, że w połowie XV w. pojawiła się nazwa "Śląsk Górny" (Silesia Superior) 

na oznaczenie naszego terytorium. Od tego momentu istnienie jednej krainy śląskiej mocno zakorzeniło się w polityce i 

życiu społecznym, chociaż na tym tle bardziej również ujawniły się różnice między częścią wschodnią i zachodnią. 

Wspomniany tutaj teren Śląska Opolskiego i Górnego stał się fundamentem przyszłej diecezji opolskiej, do której 

weszły także ziemie, mające inną przynależność. Takim rejonem był okręg Bytomia należący do 1821 r. do diecezji 

krakowskiej oraz okolice Głubczyc, Kietrza i Branic, przynależące od wczesnego średniowiecza do 1945 r. (formalnie do 

1972 r.) do diecezji ołomunieckiej, podobnie zresztą jak okręg Prudnika, który dopiero ok. 1629 r. bp wrocławski Karol 

Ferdynand Waza włączył w zasięg swojej jurysdykcji. 

Na tak zakreślonym terytorium chrześcijaństwo przenikało życie tutejszych mieszkańców na pewno wcześniej, niż 

wskazywać by na to mógł oficjalny chrzest kraju. Najprawdopodobniej było ono głoszone już w IX w. w związku z misją 

Świętych Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim, do którego nasz teren wówczas należał. Bliskość Bramy 

Morawskiej jako wygodnego szlaku komunikacyjnego z południa, nietrudne do przekroczenia granice z Wielkopolską oraz 

w kierunku Wielkopolski nie izolowały Śląska Opolskiego od różnych wpływów także chrześcijańskich. Utrzymująca się 

tradycja, że ok. 984 r. św. Wojciech głosił w Opolu naukę Chrystusa zdaje się opierać na pewnych przesłankach. 

Wiekopomne decyzje Bolesława Chrobrego, papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III trafiły już na przygotowany grunt, 

kiedy włączyły krainę górnośląską do rozległej diecezji wrocławskiej w ramach metropolii gnieźnieńskiej. cdn.

 

 

Co oznacza logo Synodu o Synodalności?  
Temat Synodu o Synodalności brzmi: „Ku Kościołowi 

synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Na to wydarzenie 

przygotowano specjalne logo. 
Autorem logo jest francuska graficzka Isabelle de Senilhes. Logo 

przedstawia wysokie drzewo w kształcie krzyża i, jak wskazuje autorka, 

jest pełne mądrości i jasności. Łączy się z niebem oraz słońcem, które 

daje światło podobnie jak Eucharystia. Gałęzie drzewa są rozpostarte jak 

ręce czy skrzydła, co wskazuje na Ducha Świętego. 

Isabelle de Senilhes podkreśla, że lud Boży nie stoi w miejscu, ale jest w ruchu. Samo słowo „synod” 

oznacza „chodzenie razem”, „zgromadzenie”. Chrześcijanie są zjednoczeni pod drzewem krzyża i prowadzeni 

przez Ducha Świętego. 

Grafika przedstawia różne postacie: ludzi starszych i młodych, dzieci, kobiety, mężczyzn, chorych, ludzi 

różnych powołań. Wszyscy tworzą wspólnotę, w której nie ma hierarchii – papież idzie z ludźmi. W nawiązaniu 

do słów Jezusa, w których wychwalał Ojca za to, że zakrył „rzeczy przed mądrymi i roztropnymi” (Mt 11,25), na 

początku idą dzieci. Jest to zachęta, byśmy uczyli się otwartości od dzieci i młodzieży. 

 

MODLITWA ZA SYNOD 

Przyjdź, Duchu Święty! 

Ty, który wzbudzasz nowe języki 

i wkładasz w nasze usta słowa życia, 

zachowaj nas, 

abyśmy nie stawali się Kościołem-muzeum, 

pięknym, lecz niemym, 

z tak wielką przeszłością 

i tak małą przyszłością. 

Przyjdź między nas, 

abyśmy w doświadczeniu synodalnym 

nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, 

nie osłabili proroctwa, 

nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. 

Przyjdź, Duchu miłości, 

otwórz nasze serca na słuchanie. 

Przyjdź, Duchu świętości, 

odnów święty Lud Boży. 

Przyjdź, Duchu Stworzycielu 

i odnów oblicze ziemi. 

Amen. 



 


