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MATKA BOGA I KRÓLOWA POKOJU 

W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego czcimy Najświętszą 

Maryję Dziewicę, Matkę Boga. W Jej łonie za sprawą Ducha Świętego bez 

udziału mężczyzny poczęła się ludzka natura wcielonego Syna Bożego. Ona jako 

służebnica Pańska wyraziła gotowość pełnienia woli Bożej. Przyjęła to wszystko, 

co wiązało się z Jej powołaniem: radości i trudy. 

Bóg uszanował Jej pragnienie całkowitego poświęcenia się Mu przez 

zachowanie dziewictwa. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego – jak 

Ona – powierzajmy Mu z ufnością samych siebie i wszystko, co jest dla nas 

drogie i ważne. Sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, społeczności, Kościoła 

i całego świata. Pokój na ziemi, który umożliwia godne, bezpieczne życie i 

przygotowanie się do wiecznego pokoju w niebie. 

Trzeba naśladować wewnętrzny pokój Maryi płynący z całkowitego 

oddania się Bogu. Dziękować Mu za wielkie dary, jakich udziela wszystkim 

ludziom i każdemu z nas osobiście. Dzielić się tym, czym dysponujemy. 

Wewnętrzny pokój jest podstawą działania, które tworzy pokój w naszym 

otoczeniu. Jest przeciwstawieniem się egoizmowi rodzącemu podziały, konflikty, 

walki i wojny. 

Chrystus w kazaniu na górze nazwie synami Bożymi tych, którzy czynią 

pokój. 

Prosząc o błogosławieństwo Boże i wszelką pomyślność w nowym roku, 

zastanówmy się, w jaki sposób przyczyniamy się do budowania pokoju w 

naszym środowisku, w rodzinie, w pracy, we wspólnocie Kościoła. 

Módlmy się też o nawrócenie, zmianę postawy tych, którzy niszczą 

pokój. Za ofiary ich działań. Spieszmy im z pomocą, uczestnicząca w akcjach 

Kościoła i włączając się w działalność różnych organizacji społecznych. 
=============================================================================================================================================================================== 

CZY PRZEKROCZYSZ DZIŚ SIEBIE? 
Oglądasz filmy o wielkich bohaterach, śniąc o tym, by stanąć na ich 

miejscu. Marzysz, by dokonać rzeczy wielkich. Ale te sny i marzenia karmione 

bohaterami z ekranu oddalają cię od misji, która przerasta fikcję. Jesteś wezwany 

do czegoś więcej niż tylko borykania się z codziennością. 

Słowo Boże jest jedyną prawdą, która porządkuje życie. Warto w 

niedzielny poranek podarować sobie chwilę ciszy i przeczytać historię chrztu 

Jezusa. Warto otworzyć uszy i serce, bo może właśnie dziś będzie do ciebie 

skierowane słowo o tym, kim naprawdę jesteś i do czego zostałeś wezwany. Każdy 

potrzebuje na pewnym etapie swojego życia odkryć swoje miejsce i swoją misję. 

Często dzieje się to  dzięki relacji z innymi. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani 

do naśladowania Jezusa. Ale Jego życie to nie Meka, Krzyż i Śmierć. Jego życie to 

także droga wsparta silną relacją z Bogiem, Jego i twoim Ojcem. 

Rzeka Jordan, tym, którzy odwiedzili ją podczas pielgrzymowania po 

Ziemi Świętej tradycyjnym szlakiem, nie jawi się w pełni swojego dostojeństwa. 

Wprost przeciwnie, w miejscu najczęściej odwiedzanym przez turystów i 

pielgrzymów jest błotnista, wąska i zarośnięta. To nie jest cała prawda o niej. Jej 

wody biorą początek z przejrzystych i wartkich źródeł. A swój bieg kończy w 

Morzu Martwym. 

Ale Jezus nad Jordanem pojawia się właśnie w tym miejscu błotnistym, 

tam, gdzie naród wybrany przekroczył tę rzekę, wchodząc do Ziemi Obiecanej. 

Tam także rozstąpiła się ona pod stopami największego z proroków Izraela, 

Eliasza. To miejsce jest jak nasze dziś: niech Jezus wejdzie w twoje wody życia 

zamąconego nieładem grzechu i brakiem przebaczenia. Niech otworzą się niebiosa, 

abyś usłyszał, że jesteś w Nim także i ty umiłowanym synem Ojca, który ma w 

tobie upodobanie.  

 

ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 1 do 8 stycznia 2023 roku. 

 

Niedziela 01.01.2023 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI.  
 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Halinę i Marka Walczak oraz babcię Stefanię 

 10.30 Za †† męża, ojca i dziadka Joachima Matros, rodziców Elżbietę i Józefa, Stefanię i Huberta, bratową  

  Reginę, szwagra Jerzego oraz o wieczne odpoczywanie dla †† z pokrewieństwa z obu stron.  

 16.00 Za † babcię Martę Sosna.  
 

Poniedziałek 02.01.2023 Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.  

 7.00 Za † papieża Benedykta XVI. 

Wtorek  03.01 

 7.00 Za †† matkę Adelę Pietrek, ojca Konrada, teściów oraz z pokrewieństwa.  

Środa  04.01  . 

 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.  

Czwartek  05.01  . 

 7.00 Za †† Ilzę Kałuża w 2 rocz. śm., jej rodziców Józefa, Zofię i Annę, ciotkę Monikę, bratową Teresę,  

  z pokrewieństwa Kałuża, Marsolek, Fak, Kozioł i dusze w czyśćcu cierpiące.  
   

Piątek  06.01  UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.  

 7.30 Za † Pawła Patrzek z ok. rocz. śm.  

 9.15 Grabczok Za †† brata Jerzego Kotula w rocz. śm., rodziców Jerzego i Anielę, siostry Barbarę i  

    Dorotę oraz wszystkich z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† rodziców Teodora i Marię Dendera i z pokrewieństwa.  
 

Sobota 07.01  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Za † brata Henryka Świerc w 3 rocz. śm.  

 18.00 Za †† matkę  Łucję Gopoń, ojca Franciszka, brata Norberta, z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  
 

Niedziela 08.01  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† ojca Ernesta w rocz. ur., siostrę Gabrielę, dziadków Annę, Juliusza, Feliksa i  

  Cecylię oraz wszystkich z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski dla ojca i teścia  

    Mieczysława z ok. 65 rocz. ur., z prośbą o dalsze zdrowie. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności MBNP Anioła Stróża Św. patronów z prośbą o bł. Boże opiekę i  

  zdrowie dla Mikołaja Żelosko z ok. I-szej rocz. ur. oraz potrzebne łaski dla rodziców i  

  chrzestnych.  
====================================================================== 

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

Sandra Baldy, Joanna Szymaniec, Justyna Tront, Anna Klimek, Teresa Marsolek 

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

Cebula.  

Dziś rozpoczynamy nowy rok 2023 – życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej na cały rok. 

Wczoraj zmarł papież senior Benedykt XVI – wieczny odpoczynek … 

W środę 4 stycznia 2023 r. (w przeddzień pogrzebu) o godz. 18.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu 

będzie Msza św. żałobna za zmarłego papieża Benedykta XVI. 

W Piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – kolekta przeznaczona na Misje, także poświęcenie kadzidła, 

kredy i wody. 

Po południu o godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe z królami na placu Arnstein przy stajence – zapraszam w imieniu 

organizatorów i wszystkich mieszkańców wioski. 

W tym tygodniu planujemy rozpoczęcie kolędowania: 

02.01.2023  Poniedziałek Opolska – Ogrodowa – Górka  godz. 15.00 pp. Diaków – pp. Kurc  

03.01.2023  Wtorek Łubniańska    godz. 15.00 pp. Pilarczyk - pp. Drost 

04.01.2023 Środa  Gróbek    godz. 15.00  p. Bul – pp. Czora 

05.01.2023 Czwartek Stawiska – Powstańców – Polna godz. 15.00 pp. Sosna – pp. Cebula 

07.01.2023 Sobota  Powstańców Śl.   godz. 10.00 pp. Bort – Przedszkole 

08.01.2023 Niedziela Powstańców Cd   godz. 14.00  pp. Świerc – pp. Cebula 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 8 do 15 stycznia 2023 roku. 

 

Niedziela 08.01  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† ojca Ernesta w rocz. ur., siostrę Gabrielę, dziadków Annę, Juliusza, Feliksa i Cecylię oraz  

  wszystkich z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski dla ojca i teścia Mieczysława z ok. 65  

    rocz. ur., z prośbą o dalsze zdrowie. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności MBNP Anioła Stróża Św. patronów z prośbą o bł. Boże opiekę i zdrowie dla  

  Mikołaja Żelosko z ok. I-szej rocz. ur. oraz potrzebne łaski dla rodziców i chrzestnych.  

 

Poniedziałek 09.01.2023   

   

Wtorek  10.01 

   

Środa  11.01  . 

   

Czwartek  12.01  . 

   

Piątek  13.01  .  

 7.00 Za †† rodziców Józefa i Agnieszkę, Jadwigę i Rudolfa, siostrę Marię i szwagra Herberta.  

  

Sobota 14.01  . 

 14.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 60 rocz. ur. Renaty  

  oraz zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 W rocz. śm Łucji Schumilas oraz ojca Alfonsa 2 braci, szwagierkę i rodziców z obu stron i z  

  pokrewieństwa.  

 

Niedziela 15.01  DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę i babcię Marię Siekierka w rocz. śm., jej rodziców Teklę i Jana Czok oraz  

  z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † matkę Agnieszkę Lichy w I-szą rocznicę śmierci. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności MB Fatimskiej 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:  

Natalia Marsolek, Beata Drost, Teresa Kurc, Kornelia Czech 

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

Weronika Kansy.  

Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy czas Bożego Narodzenia, od jutra w liturgii pierwsza część czasu 

zwykłego. Jednak do 2 lutego w liturgii możemy używać śpiewu kolęd. 

Porządek kolędy jest następujący: 

Brynica 

08.01.2023 Niedziela Powstańców Cd  godz. 14.00  pp. Świerc – pp. Cebula 

09.01.2023 Poniedziałek  Powstańców cd i Stawowa godz. 15.00 pp. Ciernia – pp. Krupa  

10.01.2023 Wtorek  Powstańców Krzywa (Wojtyle) godz. 15.00  pp. Pietrek – pp. Korol 

11.01.2023 Środa  Grobla (Młyńska i Stawowa) godz. 15.00 pp. Glados – pp. Leja 

12.01.2023 Czwartek 1 Maja i Klasztorna  godz. 15.00 pp. Pogrzeba do mostu – pp. Pogrzeba 

13.01.2023 Piątek  1 Maja i Leśna  godz. 15.00 pp. Imiełowski – pp. Pikos – pp. Resel 

14.01.2023 Sobota  Podlesie (1 Maja i Prosta) godz. 9.00  pp. Pogrzeba  – pp. Filipowicz 

15.01.2023 Niedziela Surowina   godz. 14.00 p. Cebula – pp. Dziura 

  Grabczok 

16.01.2023 Poniedziałek Grabczok   godz. 15.00 pp. Sosna – pp. Ogrodnik 

17.01.2023 Wtorek Grabczok   godz. 15.00 p. Patrzek – pp. Szczepara 

Do kolędy przygotowujemy w domach stół z krzyżem i świecami, oraz wodą święcona i kropidłem. Domownicy 

oczekują na przybycie ministrantów i kapłana, aby wspólnie się modlić o błogosławieństwo Boże na nowy rok. 



Sakrament pokuty i pojednania  Ciąg dalszy … 
Czasy apostolskie  
W rzymskich katakumbach Coemeterium Maius, w kaplicy św. Agnieszki odkryto swego czasu dwa, 

wykute w kamieniu fotele, o których tradycja głosi, że służyły św. Piotrowi jako swego rodzaju konfesjonał 

(choć jeszcze wtedy nikt pewnie ich tak nie nazywał). Pewne jest - o czym czytamy w Dziejach Apostolskich - że 

gdy św. Paweł przebywał w Efezie wielu wiernych przychodziło ujawniając i wyznając swoje uczynki (Dz 19, 

18). Świadczy to o żywotności realizacji Chrystusowego zlecenia odpuszczania (bądź zatrzymywania) grzechów. 

Następnie świadectwa Ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich, pozwalają z całą pewnością stwierdzić, 

że praktyka wyznawania grzechów była powszechna. Wspomnę chociażby św. Klemensa Rzymskiego (I/II w.), 

który nakazywał poddać się władzy kapłanów i otrzymać karę jako pokutę, uchylając kolana i uciszając serce, by 

nie zostać wykluczonymi z owczarni Chrystusa. Zdziwić nas może również fakt, że sakrament spowiedzi św. w 

swej jakże bogatej historii, początkowo mógł być sprawowany tylko jeden raz w życiu człowieka. Związane to 

było z faktem, że oficjalna pokuta kościelna przewidziana była tylko dla najpoważniejszych przewinień: 

apostazji (czyli wyparcia się wiary), zabójstwa i cudzołóstwa. Grzesznik sam wykluczał się ze wspólnoty 

Kościoła i wspólnoty Eucharystii, popełniając te najcięższe uczynki. Dopiero po publicznym przyznaniu się do 

grzechu (wyznanie następowało głośno wobec wspólnoty) i odbyciu wielu ciężkich praktyk pokutnych, mógł być 

z powrotem przyjęty do Kościoła. I nigdy więcej nie mógł już o pokutę prosić. Jak pisał pisarz Hermas: Kto po 

chrzcie dał się diabłu skusić i zgrzeszył, dla niego istnieje już tylko jedna pokuta. Gdyby kiedykolwiek później 

zgrzeszył ponownie… trudno mu będzie odzyskać życie. W podobny sposób tłumaczył to św. Piotr: Jeżeli bowiem 

[grzesznicy] uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się 

jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi 

sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich 

to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży 

błota (2P 2, 20-22).  
  

 
 

CZĘŚĆ II: BUDOWANIE KOŚCIOŁA 

ROZWAŻANIA NA 8 STYCZNIA 2023 R. 

Boży plan budowania Kościoła 
 

 „Odwieczny Ojciec, (...) stworzył cały świat, (...) w swoim Synu: »Wierzących w Chrystusa 

postanowił zwołać w Kościół święty«. Ta »rodzina Boża« konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo w 

ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej, według postanowień Ojca: Kościół więc «zapowiedziany w 

figurach już od początku świata, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym 

Przymierzu, założony w «czasach ostatecznych», został ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie swoje 

wypełnienie w chwale na końcu wieków”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 759. 

„Również i wy, jako żywe kamienie, służycie do budowy duchowego domu”. 1P 2,5 

 

Pan Bóg stworzył świat i człowieka z miłości. W swoim planie chciał, aby człowiek żył w 

bliskości z Nim. Dlatego też już od stworzenia świata przygotowuje swój Kościół: powołuje ludzi, 

którzy będą z pokolenie na pokolenia odpowiadać miłością na Jego miłość. Przygotowaniem Kościoła 

jest cała historia Starego Testamentu, podczas której Bóg troszczy się o Naród Wybrany, prowadzi go, 

opiekuje się nim, a jeśli jest taka potrzeba, również karci i wzywa do nawrócenia. 

W końcu posyła na świat swojego Syna, aby swoim życiem, nauczaniem, ale przede wszystkim 

męką, śmiercią i zmartwychwstaniem umożliwił nam ponownie pełne zjednoczenie z Bogiem. Chrystus 

ustanawia Kościół, Nowy Lud, odkupiony z grzechów, który ukazuje się w całej pełni w dniu 

Pięćdziesiątnicy. Duch Święty zstępuje na apostołów, a ci wyruszają w świat nauczając wszystkie 

narody. Tak się dzieje i będzie działo aż po kres czasów, gdy wszyscy na nowo zjednoczymy się z 

Bogiem w Jego Domu. 

Także my uczestniczymy w tej sztafecie dziejów, także my mamy swój wkład rozwój 

Kościoła. 

 Jaki jest mój udział w budowanie Kościoła na ziemi? 

 Co robię, aby inni, których spotykam na swojej drodze, (szczególnie najbliżsi) mogli żyć w 

łączności z Panem Bogiem? 


