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MÓW DO MNIE PANIE! 
Gdy mówimy do kogoś, pragniemy osiągnąć jakiś skutek.  Cała 

sztuka polega na użyciu właściwych słów w odpowiednim czasie. To 

tajemnica międzyludzkiego porozumienia, gdy słowa poruszają serca i łączą 

ludzi. 
Bóg mówi do nas od tysięcy lat. Jego słowa zapisano w księgach Starego 

i Nowego Testamentu. On kieruje do człowieka słowo zawsze w odpowiednim 

czasie. Wszystko jest przygotowane do przyjęcia. Człowiek i czas. Dlaczego w 

takim razie świat jest wciąż taki sam? Ta sama niesprawiedliwość, ta sama 

nienawiść, wojny, obecność zła. Od tysięcy lat. 

Bóg kieruje słowo i świat jest przygotowany. Lecz wszystko zależy od 

człowieka. Czy człowiek przyjmie to słowo? Czy zatrzyma się ono na progu 

człowieczego serca? Aby łatwiej nam było Je przyjąć, słowo stało się ciałem. W 

Osobie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 

słyszeliście” (Łk 4, 21) On jest spełnieniem słów, które od tysięcy lat były 

kierowane do człowieka. On Jest Słowem. 

Tak jak wtedy, tak i teraz Jezus czeka w progu mego życia. Czy 

wpuszczę Go za ten próg, czy pozostawię w drzwiach? To zależy tylko ode 

mnie. Czy żyję złudzeniem, że jestem Panem mego życia? Czy prawdą, że 

jestem ubogi, bywam zniewolony, ślepy?  

Gdy stanę w prawdzie, wtedy odkrywam, że potrzebuję jak powietrza: 

Dobrej Nowiny, wolności, uzdrowienia, wyzwolenia. To wszystko przynosi mi 

Jezus, gdy wpuszczę Go za próg mego życia. Wtedy nastaje czas „łaski Pana” 

(Łk. 4, 19). I docierają do mnie Słowa ze Starego Testamentu: „…radość w Panu 

jest waszą ostoją”. (Ne.8, 10)

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

ŹRÓDŁO SIŁY NIEWYCZERPANEJ 
Słyszy się niekiedy zdanie, że „tam, gdzie kończą się ludzkie 

możliwości, tam zaczyna się wiara”. To zdanie, niewątpliwie jest zgodne z 

Ewangelią, ale to nie wiara jest źródłem siły, a miłość, do której wiara nas 

prowadzi.  
Widząc osobę heroicznie poświęconą pielęgnacji kogoś ciężko chorego 

pytamy niekiedy „skąd ona/on ma tyle siły?” Ale nie gorliwość i zapał, które 

fascynują, tylko wytrwałość, która wzrusza są dowodem prawdziwej siły. 

Niezwyciężoną warownią i murem ze stali są ci, którzy miłują wbrew 

okolicznościom. Najpełniej i najprawdziwiej pokazują Pana Boga, ci, którzy 

umieją wytrwać w przeciwnościach, bo nie z własnej siły czerpią, tylko z siły 

Miłości. Pan Jezus nie przestał kochać tych, którzy Go osądzili i ukrzyżowali, 

czyli umiał dobrze życzyć tym, którzy Go niesprawiedliwie krzywdzili.  

Oczywiście, w miłości jest wiele chwil radosnych, wywołujących 

poczucie szczęścia, ale nie takie chwile przekonują miłości. Właśnie wtedy 

miłość przekracza możliwości człowieka, gdy jest niezłomna, gdy ktoś szuka 

dobra osoby, która pobłądziła, osoby, która świadomie wybiera zło. Taka 

miłość przekracza możliwości człowieka, ale… jest dla nas dostępna, bo taka 

właśnie miłość „nie do zdarcia” jest darem Pana Boga.    

Warto posłuchać Kościoła, który pokazuje nam osoby żyjące taką 

miłością, warto poznawać postacie świętych i błogosławionych, bo są 

czytelnym znakiem Miłości danej przez Stwórcę i Zbawiciela. 

Ten, kto taki dar rozpozna i przyjmie zawsze przejdzie bezpiecznie 

pośród nieprzyjaciół, jak Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii. O ten dar trzeba się 

modlić. Codziennie. 

CZWARTA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 23 do 30 stycznia 2022 roku. 

 

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 – przełożony 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.  

 

Poniedziałek 24.01  Św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła. 

   

 18.00 Za †† matkę Angelę Schwientek, ojca Ryszarda, teścia  Jerzego, siostrzenicę Ewelinę,  

  z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  25.01  Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła. 

 7.00  

Środa  26.01  Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

 7.00 Za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy ojca Reinholda i z pokrewieństwa.  

Czwartek  27.01  . 

   

 17.00 O szczęśliwe rozwiązanie i bł. Boże w rodzinie.  

Piątek  28.01  Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła.  

 7.00 Za †† wujka Jerzego, rodziców, braci, siostry, kuzynów i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok  

Sobota 29.01  . 

 7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie,  

  opiekę i bł. Boże w rodzinie i w rodzinie syna oraz o dary ducha święto dla wnuków.  

 18.00 Za †† rodziców Roberta i Mariannę Marszolek z pokrewieństwa Marszolek Ochman oraz  

  Jana i Gertrudę Kaniut.  

 

Niedziela 30.01  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców Marię i Józefa w kolejną rocz. śm. i brat Janusza w I-szą rocz. śm.,  

  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Maria i Justyna Cebula, Sylwia Ciernia, Michaela Kardas 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. 

Faustyny – przełożona p. Weronika Kansy.  

Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. 

We Wtorek święto Nawrócenia św. Pawła kończy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla uczennic i uczniów 

klasy VI i VII w ramach przygotowania do bierzmowania. To ostatni tydzień nauki przed 

feriami zimowymi. 

W tym tygodniu rozpoczną się prace remontowe w naszym kościele – wymiana sieci 

elektrycznej. 

Trwa Synod w kościele na poziomie dekanalnym spotkanie odbędzie się 5 lutego o godz. 

10.00 w Łubnianach. Zainteresowanie osoby mogą się zgłosić do przyszłej Niedzieli. 
 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 30 stycznia do 6 lutego 2022 roku. 

 

Niedziela 30.01  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok   

 10.30 Za †† rodziców Marię i Józefa w kolejną rocz. śm. i brat Janusza w I-szą rocz. śm.,  

  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Poniedziałek 31.01  Św. Jana Bosko, prezbitera. 

 18.00 Za †† matkę Annę Dendera, jej męża Jana, rodziców, siostrę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  01.02  

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Weronika Krupa. 

Środa  02.02  Święto Ofiarowania Pańskiego. 

 7.00  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Karola i Cecylię Wierzgała oraz z rodzin Wierzgała i Kozioł. 

 18.00 Za †† matkę Ingeborgę w dniu jej ur., ojca Herberta, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  03.02  Św. Błażeja, biskupa i męczennika. 

 17.00 Za †† rodziców Cecylię i Huberta Cebula, Elżbietę i Stefana Dendera, brata Horsta, bratową  

  Teklę i z rodzin Cebula i Dendera.  

Piątek  04.02  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† Małgorzatę Kaszuga w rocz. śm., ojca Ewalda, męża Gintra oraz dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 
 18.00 Za †† wujka Piotra, rodzeństwo i ich rodziców.  

Sobota 05.02  Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 

 7.00 Za †† ciotki Marie Marsolek w 13 rocz. śm., Jadwigę Marsolek w 6 rocz. śm.  

 18.00 Za †† rodziców Annę i Urbana Pogrzeba, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 06.02  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Jerzego Kuka w 14 rocz. śm., siostrę Klarę, szwagra Franciszka i  

  ich syna Krystiana, rodziców Antoniego i Franciszkę, Józefa i Elżbietę Cebula,  

  dziadków z obu stron oraz wszystkich z pokrewieństwa Kuka i Cebula.  

 9.00 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  

    opiekę i bł. Boże z ok. 85 rocz. ur. Ks. Teofila. 

 10.30 Za †† rodziców Apolonie i Rocha Polok w rocz. śm., Hildegardę i Alojzego Mros  

  ich syna Konrada, pokrewieństw Polok i Kesler.  
====================================================================== 

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

Magdalena Narowska, Jadwiga Szubert, Sabina Napieralska, Renata Długosz 

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

Krupa.  

Dla dzieci i młodzieży rozpoczął się czas ferii zimowych życząc im dobrego odpoczynku nie zapominajmy 

o Panu Bogu! 

W Środę święto Ofiarowania Pańskiego czyli MB Gromnicznej. Msze św. w Brynicy o godz. 7.00 i 18.00, 

na Grabczoku o godz. 17.00. Na początku mszy poświęcenie gromnic. Kolekta tego dnia na klasztory 

klauzurowe.  

W Czwartek wspomnienie św. Błażeja – ku jego czci błogosławieństwo gardła, także w Środowy wieczór. 

W tym tygodniu przypada także pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św. i 

komunii wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed mszą św. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza o godz. 18.00. 

W Sobotę ku czci św. Agaty błogosławieństwo chleba i wody. 

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Grabczok: W przyszłą Niedzielę msza św. 15 min. wcześniej – ofiarowana z ok. ur. ks. Teofila. 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 

 

… 

W okresie średniowiecza formy zorganizowanego życia religijnego były bardzo bogate. Rozwój krainy w 

okresie piastowskim, następnie czasy kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim głównie w XIII i XIV w. 

przyczyniły się do rozwoju demograficznego i społecznego, a także pogłębienia życia religijnego. Szczególnie 

wyraźnie uchwytne to jest poprzez ożywienie budownictwa sakralnego i tworzenie ośrodków duszpasterskich - 

ok. 1400 r. można ustalić w świetle źródeł przeszło 300 świątyń. Ich rozmieszczenie ukazują ważne źródła: 

rejestr uposażenia diecezji wrocławskiej (Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis) z ok. 1302-1319, wykaz 

dziesięcin zredagowany przez legata papieskiego Galharda de Carceribus w 1335 r. oraz rejestr świętopietrza z 

1447 r. W końcu XII w. wykształcił się w Opolu urząd archiprezbitera, czyli dziekana, a ok. 1230 r. w Opolu 

znalazł swą siedzibę archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i Legnicy 

oraz stołecznego we Wrocławiu). W tym samym czasie ufundowana została przy kościele Św. Krzyża w Opolu 

kolegiata, z którą w 1295 r. połączono funkcje duszpasterskie w mieście. Kolegiata powstała również pod koniec 

XIII w. w Raciborzu, wiek później w Głogówku. Rozwinęło się także życie zakonne; byli cystersi w Jemielnicy, 

dominikanie w Opolu i Raciborzu, franciszkanie w Głogówku i Opolu, joannici w Głubczycach, Grobnikach i 

Makowie. Nie można też pominąć zaakcentowania znacznej rangi miasta Nysy, leżącej u wrót Kotliny Kłodzkiej. 

Zamek biskupów w Otmuchowie, następnie nowa rezydencja w Nysie - wsparte powołaniem kapituły 

kolegiackiej najpierw w Otmuchowie i przeniesionej w 1477 r. do Nysy - były widocznymi znakami pozycji 

biskupów wrocławskich. cdn.

 

 

Co to jest synodalność? Tło tego Synodu 

Zwołując synod papież Franciszek zaprasza cały Kościół do 

postawienia sobie pytania na temat, który jest decydujący dla jego życia 

i misji: „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od 

Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Ten szlak, który wpisuje się w 

„aggiornamento” Kościoła zaproponowane przez Sobór Watykański II, 

jest darem i zadaniem. Idąc razem i wspólnie zastanawiając się nad 

przebytą drogą, Kościół będzie mógł nauczyć się na podstawie tego, 

czego pozna i doświadczy, pod kierunkiem Ducha Świętego (DP, 1). 
Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać jakie procesy 

mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej 

komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie. 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna (MKT) opisuje synodalność w ten sposób: 

„Synod” to starożytne i czcigodne słowo w Tradycji Kościoła, którego znaczenie przywołuje 

najgłębsze treści Objawienia [...] Wskazuje na drogę, po której Lud Boży idzie razem. Odnosi się również 

do Pana Jezusa, który przedstawia siebie samego jako „drogę, prawdę i życie” (J 14,6) i do faktu, że 

chrześcijanie, idąc za Nim, początkowo byli nazywani „zwolennikami drogi” (por. Dz 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 

24, 14.22). 

Synodalność oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła, 

wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie się jako Ludu Bożego powołanego przez Pana 

Jezusa w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Synodalność musi wyrażać się w zwyczajnym 

sposobie życia i pracy Kościoła. 

W tym sensie synodalność pozwala całemu Ludowi Bożemu podążać naprzód razem, słuchając 

Ducha Świętego i Słowa Bożego, aby uczestniczyć w misji Kościoła i w komunii, którą Chrystus ustanawia 

między nami. „Podążanie razem” jest w istocie tym, co najlepiej realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako 

pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego (DP, 1). 

Cały Lud Boży posiada wspólną godność i powołanie wynikające z chrztu świętego. Wszyscy na 

mocy naszego chrztu jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. W parafiach, małych 

wspólnotach chrześcijańskich, ruchach świeckich, wspólnotach zakonnych i innych formach komunii, 

kobiety i mężczyźni, młodzież i osoby starsze, wszyscy jesteśmy zaproszeni do słuchania siebie nawzajem 

po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, by przewodzić naszym ludzkim 

wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić do głębszej komunii dla dobra naszej misji w 

świecie. Gdy więc Kościół wyrusza w synodalną drogę, musimy dążyć do zakorzenienia w doświadczeniu 

autentycznego słuchania i rozeznawania na drodze stawania się Kościołem, do jakiego wzywa nas Bóg. 


