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SZUKAJĄC BOGA 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami: 

Błogosławieni... (por. Mt 5, 1-12a) 

'Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi (...)" Takimi słowami 

prorok Sofoniasz wzywa nas dzisiaj do poszukiwania Boga. Każdy, kto 

pragnie odpowiedzialnie przeżyć swe życie, powinien szukać Boga, aby 

rozeznać swe powołanie, aby żyć szczęśliwie na ziemi. Liturgia słowa 

zachęca nas, aby przypatrzeć się swemu życiu. Czy w naszym życiu jest 

miejsce dla Boga? Czy podejmujemy wysiłek poszukiwania Boga, aby 

pozwolić Mu zamieszkać w swym sercu? Bóg nie pozostawia nas samych. 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje nam wskazania, jak żyć. Nie jest 

łatwo przyjąć Chrystusowy program życia: być szczęśliwym, gdy urągają, 

prześladują, być szczęśliwym, gdy mówią o nas kłamliwie. Jak więc 

odpowiedzieć na to niełatwe wyzwanie? Do wielkich czynów trzeba 

dochodzić poprzez czyny małe. Czasami wystarczy jedno słowo, uśmiech, 

pozdrowienie, jeden gest zainteresowania drugą osobą. Tak niewiele 

potrzeba, aby uczynić szczęśliwymi tych, którzy są obok nas. Kiedy już 

zaczniemy realizować chrześcijański program życia, pamiętajmy o 

słowach Chrystusa: 'Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie" (Mt 5, 12).  
 

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

OCALIĆ ŚWIATŁO 

Mogłoby się wydawać że wymagania, jakie Bóg stawia ludziom, są trudne. 

Kto z nas chciałby regularnie dzielić się chlebem z głodnymi, ubierać 

nagich czy przyjmować we własnym domu tułaczy? To przecież do tego 

jesteśmy zachęcani w dzisiejszym czytaniu z Księgi Izajasza. Takie 

postępowanie wydaje się jednak bardzo trudne. Tymczasem – będąc uczniami 

Chrystusa – musimy odznaczać się szczególną wrażliwością i gotowością do 

wspierania potrzebujących. Owszem, oferowana pomoc powinna być 

przemyślana, rozsądna, mądrze ukierunkowana. Kiedy stanie się dziełem szczerej 

miłości – przemieni serce dającego i ten kawałek świata, w którym on żyje. 

To wówczas objawia się zwycięstwo Ducha. Święty Paweł podkreśli w 

drugim czytaniu, ze nie zamierzał błyszczeć przed chrześcijanami mądrością 

swoich słów. Ukazywał natomiast moc i ducha. Tak dzieje się wówczas, kiedy 

inspiracje płynące z Ewangelii, pochodzące od Ducha Świętego, tak dalece 

wpływają na życie człowieka, że odbija się w nim moc Boga, Jego obecność. To 

nie piękne słowa są świadectwem wiary, ale realne czyny – niekiedy trudne, 

wymagające. Powiązane z Krzyżem. 

Nic więc dziwnego, że od chrześcijan oczekuje się szczególnego rodzaju 

świadectwa. Wierzący nie mają być jednak naiwni, sztucznie słodcy i neutralni 

wobec postaw moralnych. Mają być sola ziemi i światłem świata, do czego 

wzywa Jezus w Ewangelii. W świecie, który nazywa obronę prawdy – 

fanatyzmem, opowiedzenie się za ewangeliczna moralnością – zacofaniem, a 

stawianie granic propagandzie – nietolerancją, potrzeba głębokiej więzi z 

Jezusem. Potrzeba mądrości i siły ducha, by się nie zniechęcić. Potrzeba 

modlitwy, by zachować pokój serca. Potrzeba pokory, by jeszcze bardziej zaufać 

Panu. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 29 stycznia do 5 lutego 2023 roku. 

 

Niedziela 29.01  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Roberta w 8 rocz. śm jego żonę Mariannę, brata 3 siostry i pokrewieństwa Marszałek i Ochman.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże  w rodzinie  

    z ok. 40 rocz. ur. córki Izabeli. 

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i długie pożycie małżeńskie, z prośbą o zdrowie w rodzinie.  

 

Poniedziałek 30.01.2023   

 18.00 Za †† rodziców Klarę i Franciszka Czech oraz z rodziny Czech i Nawrat.  

Wtorek  31.01  Św. Jana Bosko, prezbitera. 

 7.00 Za †† kapłanów. 

Środa  01.02  . 

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Urszula Kałuża.  

Czwartek  02.02  Święto Ofiarowania Pańskiego. 

 7.00 Za † Gertrudę Hendel od róży różańcowej św. Anny – przełożona p. Krystyna Kotula.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Karola i Cecylię Wierzgała, matkę Marię Molek, oraz z pokrewieństwa  

    Wierzgała, Molek i Kozioł. 

 18.00 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i  

  bł. Boże dla Justyny z ok. 40 rocz. ur.  

Piątek  03.02  Św. Błażeja, biskupa i męczennika. Pierwszy Piątek miesiąca. 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † żonę, córkę i matkę Marię z okazji urodzin. 

 18.00 Za †† rodziców Cecylię i Huberta Cebula, Elżbieta i Stefan Dendera, brata Horsta, brata Franciszka,  

  bratowe Teresę i Elżbietę oraz z pokrewieństwa.  

Sobota 04.02  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 18.00 Za †† Urszulę Tront w rocz. śm., rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz Irenę, Huberta i  

  ciotkę Angelę.  

 

Niedziela 05.02  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

 7.30 Za †† męża, ojca i dziadka Henryka Kilian z ok. ur. o pokój duszy.   

 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 I-szą rocz. śm. męża, ojca i dziadka Joachima Matros.  

 Ccon W I-szą rocz. śm. męża, ojca i dziadka Bernarda Patrzek.  
====================================================================== 

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

Jolanta Wieczorek, Urszula Lisowska, Barbara Soszyńska, Małgorzata Chałupczak 

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

Za chwilę w zakrystii możemy składać ofiary na kwiaty do kościoła i ławki. 

Jutro w Poniedziałek po wieczornej mszy św. spotkanie dla pań z Parafialnego Zespołu Caritas. 

W tym tygodniu rozpoczynamy nowy miesiąc Luty – stąd zapraszam do spowiedzi i komunii św. wynagradzające Sercu Jezusowemu – 

okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 

W Środę demontaż dekoracji świątecznej. 

W Czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego – czyli MB Gromnicznej. Poświęcenie świec tzw. Gromnic. Tego dnia kolekta 

przeznaczona na klasztory klauzurowe.  

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

Błażeja – ku jego czci błogosławieństwo gardła – to błogosławieństwo już będzie udzielane w Czwartek wieczorem oraz w Piątek. 

W Niedzielę przypada wspomnienie św. Agaty, ku jej czci po mszy św. błogosławieństwo chleba i wody.  

Kolekta tego dnia przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Zmarł Tomasz Fabisz ; Wieczny odpoczynek … Pogrzeb we Wtorek o godz. 10.00 – różaniec w Poniedziałek o godz. 16.00. 

Grabczok:  
W styczniu na nasz kościół zebrano 2045,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać.  

Do kwietnia będą zbierane opłaty za ławki. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Dziś przy świątyni spotkamy wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Podsumowanie akcji w Brynicy na szkolnym boisku od godz. 16.00. 

Zarząd LZS Brynica zaprasza na spotkanie w Czwartek godz. 19.00 na świetlicy OSP w Brynicy. Zaproszeni są zawodnicy byli i 

obecni, zainteresowani oraz wszyscy którym leży na sercu dobro naszego LZS-u.  



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 lutego 2023 roku. 

 

Niedziela 05.02  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża, ojca i dziadka Henryka Kilian z ok. ur. o pokój duszy.   

 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 I-szą rocz. śm. męża, ojca i dziadka Joachima Matros.  

 Ccon W I-szą rocz. śm. męża, ojca i dziadka Bernarda Patrzek.  

 

Poniedziałek 06.02  Św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy. 

  

 18.00 Za †† matkę Ingeborgę Gralla z ok. ur., ojca Herberta oraz ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  07.02 

 7.00 W intencji róży różańcowej Jezusa Miłosiernego o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Bernadeta Sówka 

Środa  08.02  . 

 

 18.00 W 30 dzień po śmierci Henryka Marsolek. 

Czwartek  09.02  . 

   

 17.00 Za †† matkę Elfrydę Sojka w rocz. śm., ojca Wernera, ciotkę Wiktorię, z pokrewieństwa i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  10.02  Św. Scholastyki, dziewicy.  

    

 17.00 Grabczok Za †† Antoninę Czech w 7  rocz. śm. oraz jej rodziców i rodzeństwo i wszystkich z  

    pokrewieństwa Czech i Ciernia. 

Sobota 11.02  NMP z Lourdes. 

 7.00 Za †† ciotkę Marię Marsolek w 14 rocz. śm. i Jadwigę Marsolek w 7 rocz. śm.  

 18.00 Za †† rodziców Józefa i Marię, Ignacego i Paulinę, braci z obu stron, bratowe i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 12.02  SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Małgorzatę i Antoniego Porwol, teścia Hieronima, brata Jana i  

  z pokrewieństwa Porwol, Wiesner.  

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

    opiekę i bł. Boże dla Ks. Teofila z ok. ur. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą  

  z ok 18 rocz. ur. Macieja Diaków. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Monika Diaków, Weronika Kansy, Dorota Żelosko, Katarzyna Kownacka 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – 

przełożona p. Bernadeta Sówka.  

Za chwilę w zakrystii możemy składać ofiary na kwiaty do kościoła i ławki. 

Liturgia w tym tygodniu wspomina jutro: św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy, w Piątek 

św. Scholastykę, a w Sobotę NMP z Lourdes. 

W tym tygodniu pierwsze spotkanie dla dzieci przed pierwszą spowiedzią i komunia św. we 

Wtorek o godz. 17.00 – w salce na farskim ogrodzie. 

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

przed bierzmowaniem. 
 

 



Sakrament pokuty i pojednania  Ciąg dalszy … 
Reformy soborów  
Następnym etapem zmiany formy spowiedzi św. był Sobór Laterański IV (XIII w.), który stwierdził, że sakrament 

pokuty ma prowadzić do Eucharystii, a każdy wierny ma obowiązek dorocznego spowiadania się, ale… u swojego 

proboszcza. Gdyby tego nie dopełnił, miał być ekskomunikowany i pozbawiony katolickiego pogrzebu. Ta praktyka 

(spowiadania się u swojego proboszcza) przetrwała w Kościele bardzo długo. Jeszcze dziś (choć nie ma już takiego 

obowiązku) znam kapłana, który trwa wiernie przy postanowieniach laterańskich i usilnie przekonuje do nich swoich 

parafian… Innym pokłosiem tej praktyki są również, spotykane jeszcze gdzieniegdzie tzw. „kartki do spowiedzi św. 

wielkanocnej” (przedchrzcielnej, przedmałżeńskiej). Proboszcz, który zgodnie z obowiązującym Kodeksem Prawa 

Kanonicznego ma troszczyć się o życie duchowe wiernych, musi w jakiś sposób zdobyć moralną pewność co do troski o 

stan duszy swoich parafian.  

Kolejny etap reformy praktyki spowiedzi św. to czas Soboru Trydenckiego (XVI w.). Od tego momentu miejscem 

spowiedzi stał się konfesjonał, czyli wyznaczone miejsce, w którym spowiednik przyjmuje wyznającego grzechy, 

klęczącego na znak pokuty penitenta. Spowiadający się musi odtąd wypełnić świadomie trzy akty, konieczne do ważnej 

spowiedzi: wzbudzić żal za grzechy, szczerze je wyznać, określając ich rodzaj, okoliczności popełnienia i liczbę oraz 

zadośćuczynić. I jeszcze jedno, co wprowadził Sobór w Trydencie - spowiednik jest odtąd oddzielony od spowiadającego 

się specjalną „kratką”, aby zapobiec sytuacjom, które pod pretekstem spowiedzi mogłyby zostać wykorzystane do 

niesakramentalnych działań (historia duszpasterstwa zna bardzo różne sytuacje - proszę nad tym jednak teraz nie myśleć).  

W końcu przyszedł moment na postanowienia Soboru Watykańskiego II (XX w.), który postanowił: Obrzęd i 

formułę sakramentu pokuty należy tak przejrzeć i ująć, aby jaśniej wyrażały naturę i skutek tego sakramentu (Konstytucja o 

świętej liturgii, nr 72). Tutaj powrócić możemy do rozważań, od którym rozpocząłem, do wyjaśnień, które w adhortacji 

Reconciliatio et paenitenitia zawarł Jan Paweł II. Sakrament spowiedzi świętej to pokuta (czyli wyznanie grzechów i 

wyrażenie żalu za nie) oraz pojednanie. Ten drugi element kładzie silny nacisk na społeczny, eklezjalny aspekt 

przebaczenia. Oznacza on bowiem konieczność pojednania się w sakramencie zarówno z Bogiem, ale również ze wspólnotą 

Kościoła i z sobą samym. Wyjaśnia to inny dokument Soboru Watykańskiego II - Konstytucja dogmatyczna o Kościele w 

nr. 11: Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej 

Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich 

nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.  

Dość obszerna, jak widać, jest historia kształtowania się formy sakramentu pokuty i pojednania. Jej przywołanie 

wydało mi się jednak być istotnym w celu lepszego zrozumienia tego, że podobnie jak Kościół dojrzewa do świadomego 

korzystania z tego sakramentu, tak i my wszyscy, poprzez formację sumień i pogłębianie katechizmowych prawd, głębiej 

możemy przeżywać spotkanie z trybunałem Miłosierdzia. Przejdźmy zatem do praktyki spowiedniczej i spójrzmy od strony 

penitenta na podejmowane przez niego akty.  
  

 
 

CZĘŚĆ II: BUDOWANIE KOŚCIOŁA 

ROZWAŻANIA NA 29 STYCZNIA 2023 R. 
Moja rodzina staje się 

Kościołem domowym 

 „Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności 

ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał poprzez wieki. W 

tym domowym niejako Kościele rodzice za pomocą słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi 

zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie 

duchowne”. 

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11. 

 

Każda rodzina jest powołana do tego, aby stawać się małym Kościołem – Kościołem domowym. Dom jest ostoją, 

przystanią, miejscem odpoczynku i wytchnienia po trudach całego dnia, ale nasz dom może (i powinien) stać się również 

przestrzenią działania Pana Boga. 

Kościół domowy budujemy przez wspólną modlitwę rodzinną/małżeńską, przez uczestnictwo w Eucharystii w 

każdą niedzielę, a może także w tygodniu. Budowanie Królestwa Bożego, to również wzajemne przebaczanie i proszenie o 

przebaczenie oraz systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. 

Kościół w rodzinie budujemy także przez codzienne praktykowanie miłości: wzajemną pomoc w codziennych 

obowiązkach, wzajemne wsparcie, wspólne spędzanie czasu, rodzinne przeżywanie radości i smutków, sukcesów i porażek. 

To podtrzymywanie zwyczajów i rytuałów rodzinnych związanych ze świętami, uroczystościami rodzinnymi, ale też takimi 

zwyczajnymi dnia codziennego, np. wspólne posiłki. Budowanie Kościoła domowego, to także wzajemna pomoc w 

odkrywaniu swojego powołania, zdolności, talentów, tego wszystkiego, co możemy wykorzystać dla dobra innych. 

 

Ustalmy wspólnie 3 zadania dla naszej rodziny, które: 

 pogłębią naszą więź z Bogiem (np. modlitwa rodzinna, adoracja, wspólna Eucharystia, pielgrzymka, rekolekcje, itp.); 

 które umocnią naszą wzajemną miłość (np. wspólne przygotowania uroczystości, wyjazd rodzinny, rozmowa itp.); 

 które pozwolą odkryć w sobie coś nowego (np. warsztaty lepienia z gliny, konkurs malarstwa rodzinnego itp.) 


