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NIE BÓJ SIĘ 

Piotr użyczywszy Nauczycielowi swej łodzi, wydaje się tu być 

okazjonalnym, mimowolnym słuchaczem jego nauczania. 
Ewangelista nie mówi o czym mówił Jezus, ale słowa Mistrza na tyle 

poruszyły serce Piotra, że ten wbrew swojemu doświadczeniu zawodowego 

rybaka, odpowiada pozytywnie na Chrystusowe polecenie, które mogłoby się 

wydawać bezsensowne: „Mistrzu, trudziliśmy się całą noc i nie złowiliśmy. Lecz 

na Twoje słowo zarzucę sieci”. A gdy widzi owoce tego połowu; dociera do 

niego z całą mocą, że stoi wobec Świętego, wobec człowieka w którym objawia 

się Boża obecność. 

Takie doświadczenie bliskości i świętości Boga pozwala człowiekowi 

jasno dostrzec swoją nicość i grzeszność, więc Piotrowi nie pozostaje nic innego, 

jak paść przed Jezusem na kolana. I słyszymy jego słowa: „Odejdź ode mnie 

Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. 

Często się zdarza, że człowiek świadom swojego grzechu, swej małości i 

niegodności odczuwa pokusę, by o Bogu zapomnieć, by uciec jak najdalej… 

Świadomość własnej niegodności może wywołać pokusę zwątpienia. O ile 

prawdą jest, że przez grzech my sami oddalamy się od Pana, to również jest 

prawdą, że On nigdy nie przestaje nam być bliski; Jego nie przeraża nasz grzech 

i On z nas nie rezygnuje, wciąż wychodzi nam naprzeciw, wzywając byśmy 

otworzyli się na Jego słowo, poszli za Nim, zaryzykowali, nieraz wbrew utartym 

schematom i doświadczeniom.  

„Nie bój się” – mówi Jezus; zaufaj Mi i pozwól się poprowadzić. Tylko czy 

ja potrafię zaryzykować i odpowiedzieć na słowo Chrystusa?

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

CHCIEĆ CZEGOŚ WIĘCEJ 
Czego najbardziej potrzebują ubodzy, głodujący, płaczący, prześladowani, 

znienawidzeni przez innych oraz upokarzani ze względu na swą wiarę? 

[Ewangelia]. Odpowiedź wydaje się prosta: ubodzy potrzebują mnóstwa pieniędzy, 

płaczący czegoś na otarcie łez i rozrywki, prześladowani akceptacji, a upokarzani 

docenienia i wywyższenia nad innych. 

Człowiek pragnie nadziei. Chce wychylić się ku lepszej przyszłości. 

Potrzebuje siły do przetrwania. Stad niezbędna jest nadzieja ziemska, która spełni 

się jutro lub pojutrze, za miesiąc albo rok. Ale co zrobić, jeśli nie można 

satysfakcjonująco zaspokoić swych pragnień? Jeśli wszystko sprzysięga się 

przeciwko naszemu szczęściu? Gdzie go szukać, gdy jawi się nieosiągalne dla 

większości słabych, biednych i przegranych? [I czytanie]. Gdy doświadczamy 

bezsilności wobec uwarunkowań życiowych? 

Człowiekowi nie wystarcza ziemska nadzieja. Potrzeba mu nadziei, której 

horyzontem jest wieczność. Nadziei szczęścia wiecznego. Ona, i tylko ona, 

pozwala przetrwać niedostatki, pokonywać piętrzące się przeszkody, znosić 

prześladowania i cierpieć w milczeniu, iść wytrwale do celu. 

Chrystus daje nam nadzieję na lepsze jutro. Z Nim łatwiej iść przez życie. 

Nasze modlitwy o zdrowie, pomyślność, rozwiązanie trudnych problemów, 

wyrażają wiarę, że z Nim będzie lepiej. Łatwiej. Pewniej. Ale, ostrzega nas święty 

Paweł: „Jeśli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, (…) jesteśmy 

godni politowania” [II czytanie]. Trzeba wyzbyć się pokusy ograniczania 

chrześcijańskiej nadziei jedynie do spraw ziemskich. Religia nie ma służyć 

wyłącznie naszemu dobrostanowi na ziemi. Chrystus nas odkupił od ostatecznego 

zła, jakim jest śmierć. Ma nam coś więcej do zaofiarowania niż dobrobyt. 

Ofiarowuje nam nadzieję nieśmiertelności. 

SZÓSTA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 6 do 13 lutego 2022 roku. 

 

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 Apolonię i Rocha Polok w rocz. śm., Hildegardę i Alojzego Mros  

  ich syna Konrada, pokrewieństw Polok i Kesler.  
 

Poniedziałek 07.02   

Wtorek  08.02  

 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  08.02  . 

 7.00 Za † Piotra Jeger od rodziny Jeger z Podkraja.  

Czwartek  10.02  Św. Scholastyki, dziewicy. 

Piątek  11.02  NMP z Lourdes.  

 17.00 Grabczok Za † Antoninę Czech w 6  rocznicę śmierci. 

Sobota 12.02  . 

 18.00 Za †† rodziców Artura i Stefanię Skrzypulec, dziadków Konrada i Agnieszkę, szwagra Ditra  

  oraz z rodziny Hagen.  
 

Niedziela 13.02  SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Elfrydę w rocz. śm., ojca Wernera, ciotkę Wiktorię ich rodziców i z  

  całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Józefa Świtala w rocz. śm., jego żonę Zofię, synową Elizabeth,  

    Marię i Rocha Kroll, syna Waltra oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 W 30 dzień po śm. Andrzeja Dendera.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni.  

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

Trwają ferie dla dzieci i młodzieży. 

W związku z trwającym remontem w naszej świątyni część miejsc będzie wyłączona z użytkowania, ale także 

powstała potrzeba dodatkowego sprzątania naszej świątyni przed sprawowanymi liturgiami. Stąd po konsultacjach 

naszą miejscowość podzielimy na 9 rejonów – grup z koordynatorem i będą wyznaczane w kolejne dni do 

sprzątania. Prośba aby były nie tylko panie lecz również panowie. Kolejna prośba o możliwość w danym rejonie 

osoby która posiada odkurzacz przemysłowy do ściągnięcia w pierwszej kolejności kurzu, aby potem przystąpić do 

mycia. Poszczególne grupy to: I – ul. Łubniańska – p. Gertruda Polok, II – ul. Opolska, Ogrodowa i Surowina – p. 

Kornelia Czech, III – ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa – p. Ewa Bartyla, IV – ul. Powstańców od szkoły do końca i Polna 

– p. Agnieszka Patrzek, V – ul. 1 Maja od mostu do końca i Prosta – p. Katarzyna Pikos, VI – ul. 1 Maja od 

początku do mostu, Leśna i Klasztorna – p. Krystyna Sowa, VII – ul. Powstańców od szkoły do Młyńskiej i 

Stawowa – p. Sylwia Ciernia, VIII – ul. Młyńska – p. Jolanta Wiesner, XI – ul. Powstańców od początku do 

Młyńskiej i Krzywa – p. Weronika Krupa. W tym tygodniu zapraszam – we Wtorek grupa I, i w Piątek grupa II. 

Zawieszamy także kolejkę sprzątania w Soboty. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych. 

W Wielki Czwartek bp Ordynariusz zainauguruje obchody 50-lecia istnienia diecezji opolskiej, które będą 

poprzedzone nowenną 9 niedziel począwszy od 13 lutego, czyli za tydzień: to historia i modlitwy w czasie mszy. 

W związku z pracami w naszej świątyni w trzy niedziele lutego przed Wielkim Postem będą miały miejsce adoracje 

Najświętszego Sakramentu od sumy do godz. 18.00. 

Przypomnę że także w niedziele tego miesiąca po mszy w zakrystii możemy złożyć ofiary na kwiaty i za ławki - 

ofiara liturgiczna. 

Zmarli nasi parafianie: p. Joachim Matros i p. Bernard Patrzek: Wieczny odpoczynek …, Pogrzeby jutro o 

godz. 10.00 p. Matros i 12.30 p. Patrzek, natomiast dziś o godz. 14.00 różaniec o spokój ich dusz. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 13 do 20 lutego 2022 roku. 

 

Niedziela 13.02  SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Elfrydę w rocz. śm., ojca Wernera, ciotkę Wiktorię ich rodziców i z całego  

  pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Józefa Świtala w rocz. śm., jego żonę Zofię, synową Elizabeth, Marię i  

    Rocha Kroll, syna Waltra oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 W 30 dzień po śm. Andrzeja Dendera.  

 

Poniedziałek 14.02  Święto Cyryla i Metodego 

   

   

Wtorek  15.02  

 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  16.02  . 

   

Czwartek  17.02  . 

   

 18.00 Za †† Romana Bembenek, z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  18.02  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† matkę Elfrydę Fiech w 20 rocz. śm., ojca Ryszarda, brata Jana, bratową Marię,  

    wszystkich z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 19.02  . 

 14.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz zdrowie i bł. Boże  

  z ok. 50 rocz. ur. p. Brygidy Marsolek.   

 18.00 Za † siostrę SM. Karolinę Irenę Pogrzeba w I-szą rocz. śm.  

 

Niedziela 20.02  SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Małgorzatę i Antoniego, teścia Hieronima, brata Jana, szwagra  

  Erwina, wszystkich z pokrewieństwa Wiesner, Porwol.  

 9.15 Grabczok  Za †† Gertrudę Nanko w 14 rocz. śm., jej męża Herberta, syna Józefa,  

    zięcia Krzysztofa i  dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30  

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

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni.  

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

Dziś zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w następującym porządku: 

Od godz.  12.00 ul. Powstańców Śląskich 

  13.00 ul. Młyńska i Krzywa 

  14.00 ul. Stawowa, Klasztorna i Polna 

  15.00 ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa 

  16.00 ul. Łubniańska 

  17.00 ul. Opolska, Ogrodowa i Surowina 

W tym tygodniu w Czwartek msza szkolna o godz. 18.00 – po mszy spotkanie dla rodziców dzieci 

komunijnych. 

Do sprzątania kościoła zapraszam:  

w Poniedziałek grupa IV - ul. Powstańców od szkoły do końca i Polna,  

w Czwartek grupa V -  ul. 1 Maja od mostu do końca i Prosta 

w Piątek grupa VI - ul. 1 Maja od początku do mostu, Leśna i Klasztorna 

 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

W okresie Reformacji Śląsk Opolski przeżywał w mniejszym stopniu wszystkie jej skutki, niż to miało 

miejsce na Śląsku Dolnym; nie przeżywano też tutaj w poprzednim okresie takich napięć między władzą świecką 

(książęta) a Kościołem (biskupi). Wystąpienia reformatorów zbiegły się w czasie z bardzo znaczącymi zmianami 

dynastycznymi. Do najważniejszych należało objęcie zarządu księstwa opolsko-raciborskiego, jak też już fakt 

posiadania księstw karniowskiego i opawskiego, a także Bytomia i Bogumina przez zagorzałego zwolennika 

nowej nauki margrabiego Jerzego Hohenzollerna (zm. 1543). Nowe treści obecne byly na tym terenie już 

wcześniej, za rządów tolerancyjnego księcia Jana Dobrego, ale przy braku aktywnego poparcia tego władcy, 

nowy ruch nie rozwijał się na szerszą skalę. Dopiero Jerzy, podobnie jak później jego syn Jerzy Fryderyk, 

popierali luteranizm na swoich terytoriach. Znaczącą siłą popierającą Reformację byly także miasta, np. w 

Raciborzu nowe nauki zaczęły się upowszechniać od 1532 r. wśród bogatszych mieszczan; w Kluczborku, który 

od 1536 r. znalazł się w ręku księcia brzeskiego Fryderyka II, gorliwego protestanta, Reformacja została 

wprowadzona siłą od lat czterdziestych XVI w. W Opolu już ok. 1530 r. opustoszały klasztory dominikanów i 

franciszkanów, a Wawrzyniec Jost przez blisko 30 lat nauczał i pracował w duchu luterańskim, udzielając także 

komunii św. pod dwiema postaciami. Reformacja spowodowała dezorganizację dotychczasowego życia 

kościelnego, ale trzeba także podkreślić pozytywne fakty, jak np. stworzenie przez ewangelików w rejonie 

kluczborskim silnego ośrodka szkolnictwa i piśmiennictwa i to w języku polskim (szkola w Byczynie). cdn. 
 

 
 

Cel 
Jaki cel przyświeca procesowi synodalnemu? „Wsłuchanie się 

jako cały Lud Boży w to, co Duch Święty mówi do Kościoła”. 

Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech 

podkreśla, że papież Franciszek w konstytucji apostolskiej z 2018 r. 

„Episcopalis communio” przekształcił Synod Biskupów z (trwającego 

kilka tygodni) wydarzenia w (trwający kilka lat) proces. Nadszedł 

bowiem „czas na szerszy udział Ludu Bożego w procesie decyzyjnym, 

który dotyczy całego Kościoła i wszystkich w Kościele”. Cechą 

charakterystyczną tego Ludu jest „sensus fidei” – nadprzyrodzony zmysł 

wiary, który czyni go nieomylnym w wierze. 

– Jest to tradycyjny punkt doktryny, który przewija się przez całe życie Kościoła: „wszyscy wierni 

nie mogą mylić się w wierze” dzięki sile światła pochodzącego od Ducha Świętego, otrzymanego w chrzcie 

świętym. Sobór Watykański II mówi, że Lud Boży uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa. Dlatego 

należy tego Ludu słuchać, a aby go słuchać, należy udać się tam, gdzie on żyje, do Kościołów lokalnych. 

Przypomina, że „synodalność była typową praktyką Kościoła pierwszego tysiąclecia, kontynuowaną 

w Kościele wschodnim”. Natomiast współcześnie w Kościele katolickim „synodalność pojawia się jako 

ukoronowanie długiego procesu rozwoju doktrynalnego, który doprowadził do wyjaśnienia prymatu 

Piotrowego podczas Soboru Watykańskiego I, kolegialności biskupów podczas Soboru Watykańskiego II, a 

dziś synodalności jako sposobu uczestniczenia wszystkich w drodze Kościoła – za sprawą postępującej 

recepcji eklezjologii soborowej” – tłumaczy kard. Grech. 

Podkreśla, że „synodalność jest formą komunii Kościoła – Ludu Bożego”, która nie może „wyrażać 

się inaczej, jak w uczestnictwie wszystkich w życiu Kościoła, każdego według charakterystycznych dla 

niego możliwości i funkcji”. Proces synodalny dobrze to wszystko pokazuje – zaznacza sekretarz generalny 

Synodu Biskupów. 

Tłumaczy jednocześnie, że „zgromadzenie synodalne to nie parlament”. Dlatego choć proces 

decyzyjny zaczyna się od wysłuchania Ludu Bożego („ponieważ tylko w ten sposób możemy zrozumieć 

dokąd i w jaki sposób Duch Święty chce prowadzić Kościół”), to funkcja rozeznawania należy do biskupów, 

z racji posługi, którą sprawują w Kościele. 

Również Dokument Przygotowawczy z mocą podkreśla, że „konsultacja Ludu Bożego nie oznacza 

przyjęcia w łonie Kościoła dynamiki demokracji opartej na zasadzie większości, ponieważ u podstaw 

uczestnictwa w każdym procesie synodalnym leży łączące wszystkich umiłowanie wspólnej misji 

ewangelizacyjnej, a nie reprezentowanie sprzecznych interesów”. 

A kard. Jean-Claude Hollerich z Luksemburga wskazuje, że mamy do czynienia z synodem 

biskupów, a nie wszystkich wiernych, dlatego to biskupi zbierają głosy Ludu Bożego i po rozeznaniu 

przekazują je papieżowi. 



 


