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WRÓG CZY BRAT?  

Każdy nasz dzień wypełniony jest spotkaniami z ludźmi. W 

domu, w szkole, w pracy, w autobusie, w sklepie. Te spotkania, to 

relacje nie zawsze łatwe i przyjemne. Z tego składa się moja 

codzienność, czyli moje życie.  

Ten świat codziennych relacji często rodzi we mnie żal, 

rozczarowanie, złość, a nawet nienawiść. Jeżeli tak, to moje życie staje się 

udręką. Dlatego Jezus daje mi propozycję innego spojrzenia. To Jego 

spojrzenie na moją rzeczywistość. Jezus mówi: „miłujcie”, 

„błogosławcie”, „módlcie się”. Dotyczy to tych, których nazywamy 

naszymi wrogami. To słowa klucze, które proponuje nam Jezus. 

Zaczynam od modlitwy. 

Za tego, który mnie skrzywdził, potraktował niesprawiedliwie. 

Jak? Czy ja mogę to zrobić? Modlitwa nie jest prezentem dla mego wroga. 

Modlitwa jest drogą, abym zmienił nazwę „wróg” na „mój bliźni”. 

Jezus przypomina mi, że jest to możliwe. Jestem stworzony na obraz 

i podobieństwo Boga Najwyższego. A „On jest dobry dla niewdzięcznych 

i złych” (Łk 6, 35). Bo każdy człowiek jest Jego dzieckiem. Bóg jest 

miłosierny i tę zdolność umieścił też w moim sercu. Dlatego „miłować” 

oznacza przygarniać każdego. Dlatego „błogosławić” oznacza nie 

odpowiadać zemstą. To jest bardzo wymagające. Takie właśnie jest  

chrześcijaństwo, czyli codzienne naśladowanie Chrystusa. Ta droga 

rozpoczęła się w dniu mojego chrztu św. Od tego dnia działa we mnie 

łaska, która jest Bożym prowadzeniem. Jeżeli z nią współpracuję, staję się 

podobny do Jezusa Chrystusa.
=============================================================================================================================================================================== 

“TRZEŹWE” SPOJRZENIE  

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. I chociaż w 

dzisiejszej liturgii słowa o abstynencji nie ma ani słowa, to jednak trzeba 

być ślepym, aby nie dostrzec nauki Jezusa o byciu trzeźwym. Ta lekcja na 

pewno się nam przyda.  
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niewidomy nie może pomóc 

podobnemu sobie. I tak jest z każdą niepełnosprawnością w naszym życiu. Czy 

upijający się codziennie alkoholik może pomóc drugiemu alkoholikowi? Nie. 

Tylko ktoś, kto jest zdrowy, a najlepiej niepijący alkoholik, tak określają siebie 

członkowie grup AA, może pomóc wyjść z nałogu alkoholowego komuś 

innemu. Uczestniczyłem jeden raz w spotkaniu takiej grupy na zaproszenie 

mojego kolegi. Mam wielkie uznanie dla tych braci i sióstr, którzy pokornie 

uznają swoją słabość, którą będą dźwigać do końca życia. Oni potrafią być dla 

siebie wsparciem. Może dlatego, że doskonale znają ciężar „belki” tkwiącej w 

ich oku. A ja? Człowiek wolny, z rodziny niedotkniętej tym problemem, czy 

mogę coś zrobić? Przede wszystkim mogę nie oceniać, nie wytykać palcami, 

nie wynosić się nad innych. Mogę nie bawić się w próby pomocy, jeśli moją 

prawdziwą intencją nie jest pełna miłości troska, a jedynie chęć poczucia się 

dobrze, bo ja żyję na poziomie, ja znam granicę, której przekroczyć nie wolno. 

Ilu w swoim życiu widziałem pijanych śpiących na ulicy, cuchnących, 

żebrzących? Za ilu z nich gorąco się modliłem, podjąłem akt wyrzeczenia, np. 

zupełnej abstynencji w sierpniu? Spójrzmy na siebie trzeźwym okiem. Mamy 

jeszcze wiele do zrobienia. Nie bądźmy obłudnikami, ale ludźmi o dobrych 

sercach. 

ÓSMA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 20 do 27 lutego 2022 roku. 

 

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 13 rocz. śm., jej męża Herberta, syna Józefa, zięcia Krzysztofa i  dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 

 10.30 Za †† matkę Edeltraudę, ojca Franciszka, ich rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Poniedziałek 21.02   

 18.00 Do MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i  

  rodzinach dzieci.  

Wtorek  22.02  Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. Adoracja Grabczok. 

 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. 

 18.00 Grabczok Za †† rodziców Łucję i Piotra, Martę i Ryszarda Emmerling, ich rodziców, rodzeństwo, brata  

    Huberta, szwagrów i z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa  23.02  . 
   

Czwartek  24.02  . 

 18.00 W intencji rodziców, z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże  

  na dalsze wspólne lata życia.  

Piątek  25.02  .  

 7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 85 rocz. ur. Hildegardy o zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków.  

 17.00 Grabczok Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

    z ok. 35 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Lucyny i Norberta Molek. 

Sobota  26.02  . 

 13.00 Do Bożej Opatrzności i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci z ok. 80 rocz. ur. Urszuli.  

 18.00 W 30 dzień śm. Piotra Jeger.  
 

Niedziela 27.02  ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Julie Tront w rocz. śm., 2 ojców, 2 braci, bratową i jej  

  2 synów, siostrę Annę i jej męża, ich dzieci, męża Wendelina, jego rodziców i rodzeństwo  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† Józefa Kotula w 10 rocz. śm. oraz wszystkich z rodzin Kotula i Bzdok. 

 10.30 Za rodziców Marię i Jerzego Gopoń, brata Wernera, dziadków, z rodzin Gopoń, Kowolik i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 11.30 – 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
====================================================================== 

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

Sówka. Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu w Czwartek zapraszam grupę VII – ul. Powstańców od szkoły do Młyńskiej 

i Stawowa – p. Sylwia Ciernia od godz. 16.30, w Piątek grupę VIII – ul. Młyńska – p. Jolanta Wiesner – po godz. 17.00. 

Podziękowanie za inicjatywę zakupu i sponsorowania przemysłowego odkurzacza do kościoła. Bóg zapłać! I prośba o szacunek! 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary na utrzymanie, remonty i inwestycje w parafii – szczególnie wpłacane na konto parafii. 

Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu w następującym porządku: 

Od godz. 12.00  ul. Łubniańska  

  13.00 ul. Polna, Opolska, Ogrodowa i Surowina  

  14.00 ul. Powstańców Śląskich 

  15.00 ul. Stawowa, Młyńska i Krzywa 

  16.00 ul. 1 Maja, Klasztorna, Leśna i Prosta  

  17.00 ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa 

W tym tygodniu dzieci klasy III rozpoczynają przygotowanie do spowiedzi i komunii. Spotkania w Środy o godz. 17.00. 

W Czwartek msza szkolna godz. 18.00 – po mszy spotkanie dla młodzieży klasy VIII. 

W Piątek o godz. 18.00 spotkanie dla klasy VII w ramach przygotowania do bierzmowania. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na ubezpieczenie obiektów parafialnych. 

Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Na 

ostatniej ławce kartki. Przypomnę o ofiarach na kwiaty i liturgicznej. 

Informacje synodalne: 

Jutro po wieczornej mszy spotkanie Rady Parafialnej z dyskusją synodalną.  

Grabczok: We wtorek adoracja od godz. 12.00 do 18.00. Natomiast po wieczornej mszy spotkanie Rady Duszpasterskiej z dyskusją 

synodalną  

Bóg zapłać panom  młodzieńcom za pomoc w Piątek, aby doprowadzić do zabezpieczenia dziury w dachu na kościele. Co dalej Oto jest 

pytanie? 

Zmarła za granicą p. Anna Maria Pietras zd. Zdzuj: Wieczny odpoczynek … 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 27 lutego do 6 marca 2022 roku. 

 

Niedziela 27.02  ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Julie Tront w rocz. śm., 2 ojców, 2 braci, bratową i jej 2 synów, siostrę Annę i jej  

  męża, ich dzieci, męża Wendelina, jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† Józefa Kotula w 10 rocz. śm. oraz wszystkich z rodzin Kotula i Bzdok. 

 10.30 Za rodziców Marię i Jerzego Gopoń, brata Wernera, dziadków, z rodzin Gopoń, Kowolik i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 11.30 – 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

Poniedziałek 28.02   

 18.00 Za †† ojca Józefa i brata Norberta w rocz. śm., matkę Elfrydę Syna Michała, rodziców Klarę i Ryszarda Kokot.  

Wtorek  01.03  

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Krystyna Kotula. 

Środa  02.03  ŚRODA POPIELCOWA. 

 7.00  

 17.00 Grabczok Za wszystkich zalecanych przy Drodze Krzyżowej. 

 18.00 Za †† Józefa Czech, rodziców Annę i Piotra szwagierkę Mariolę, Mathiasa, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Czwartek  03.03  . 

 7.00 Za † męża i ojca p. Joachima Matros w 30 dzień śmierci. 

 18.00 Za †† ojca Hieronima Wiesner, rodziców Jadwigę i Mariana Marud, dziadków, ciotki, wujków, szwagra,  

  kuzynkę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  04.03  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Kazimierza, królewicza.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Franciszka i Julię Świec, męża Arnolda, brata Jerzego, zięcia Bertolda i z rodzin  

    Świec, Filip i Niewalda. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

 18.30 Za †† syna w 30 rocz. śm., rodziców z 2 stron, dziadków z 3 stron, 3 siostry, 2 braci, zięcia, szwagra oraz  

  wszystkich z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota  05.03  . 

 7.00 Za †† rodziców Jendro, Grzesik, brata Jana oraz z obu stron.  

 18.00 Za †† matkę Joannę w rocz. śm. ojca Piotra, męża Gerharda, siostrę Gertrudę i jej męża, z pokrewieństwa  

  z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 Ccon.  W 30 dzień śm. p. Bernarda Patrzek.  

 

Niedziela 06.03  PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† rodziców Mariannę Roberta Marszolek, rodzin Ochman Marszolek i Anielę Tront.  

 9.15 Grabczok  Za † męża Huberta Patrzek w 13 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† ojca Stanisława Cebula w rocz. śm., jego żonę Erykę, z rodzin Cebula Żołneczko i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna 

Kotula.  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu jutro w Poniedziałek grupa XI – ul. Powstańców od początku do Młyńskiej i 

Krzywa – p. Weronika Krupa (16.30), we Wtorek grupa III (po 17.00). 

Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu w następującym porządku: 

Od godz. 12.00 ul. 1 Maja, Klasztorna, Leśna i Prosta  

  13.00 ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa 

  14.00 ul. Łubniańska 

  15.00 ul. Polna, Opolska, Ogrodowa i Surowina 

  16.00 ul. Powstańców Śląskich 

  17.00 ul. Stawowa, Młyńska i Krzywa 

W Środę rozpoczynamy liturgiczny czas Wielkiego Postu, stąd Środa Popielcowa. Tego dnia zachowujemy post ścisły czyli co do 

jakości i ilości spożywanych pokarmów. Na znak czasu pokuty tego dnia przyjmujemy na głowę szczyptę popiołu. 

W Czwartek msza szkolna godz. 18.00 – po mszy spotkanie dla młodzieży klasy VI. 

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

Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorem pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z aktem 

przeproszenia za grzechy ludzi kościoła. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo w cyklu pięciu pierwszy sobót miesiąca ku czci wynagrodzenia NMP. 

 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

Od połowy XVII w. pod wpływem Habsburgów rozpoczął się proces wypierania protestantyzmu 

(kontrreformacja), oparty na wcześniejszych decyzjach Soboru Trydenckiego (1545-1563) w zakresie odnowy 

życia katolickiego. Charakterystycznym znakiem nowej sytuacji stało się sprowadzenie jezuitów i rozwinięcie 

przez nich szerokiej działalności oświatowej i duszpasterskiej. W Nysie w 1624 r. z fundacji biskupa Karola 

Habsburga powstało gimnazjum, słynne Carolinum; zresztą tutaj znalazło już nieco wcześniej, bo w 1575 r. 

pomieszczenie seminarium duchowne dla diecezji wrocławskiej. W Głogówku w dobrach gorliwego katolika hr. 

Oppersdorfa jezuici mieli szerokie możliwości pracy, w Opolu w latach 60-tych XVII w. otwarli kolegium. 

Oprócz jezuitów nad odnowieniem życia katolickiego pracowały także inne zakony, jak np. franciszkanie-

reformaci, którzy w 1613 r. otwarli konwent w Gliwicach przynależny do prowincji małopolskiej, zdolny w 1655 

r. do objęcia placówki na Górze św. Anny. 

Bardzo trudnym egzaminem religijnej wierności dla katolicyzmu oraz etnicznej dla żywiołu polskiego 

były czasy pruskie, zainaugurowane militarnymi krokami Prus przeciw Habsburgom w latach 1740-1763 r., w 

wyniku których niemal cały Śląsk, także Opolski (poza Opawskim i Karniowskim) znalazł się w granicach 

nowego państwa o charakterze protestanckim. Następujący teraz czas to nieustanne inicjatywy państwowe 

zmierzające do wyeliminowania obcych sobie treści, za jakie uważały Prusy katolicyzm i żywioł polski. Na tym 

tle dochodziło do usiłowań przerwania zależności diecezji wrocławskiej od metropolii w Gnieźnie, utrudnianie 

pielgrzymek - zwłaszcza na Jasną Górę, zakaz używania języka polskiego i konsekwentne egzekwowanie 

znajomości niemieckiego, co zresztą stało się zapalną kwestią także na gruncie kościelnym i szkolnym. Dodajmy 

jednak, że biskupi sufragani wrocławscy na ogół znali język polski, a w seminarium duchownym przyszli 

duszpasterze górnośląscy musieli uczyć się języka polskiego.. cdn. 

 
 

 
 

 

Etapy 
Inauguracja procesu synodalnego odbyła się 9-10 października 

br. w Watykanie, a 17 października we wszystkich diecezjach 

katolickich na świecie. Tym samym rozpocznie się faza diecezjalna 

synodu. Jej celem będą konsultacje, dzięki którym w procesie 

synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych, którzy 

zechcą go wyrazić. 

Dokument Przygotowawczy wskazuje, że zasadnicze pytanie, 

jakie kieruje tą konsultacją, jest następujące: „Kościół synodalny, 

głosząc Ewangelię, «podąża razem»; jak owo «podążanie razem» 

realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym?  

Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym «podążaniu razem»?”. 

Należy przy tym wziąć pod uwagę trzy płaszczyzny, na których synodalność się przejawia: stylu życia i działania 

Kościoła, struktur i procesów eklezjalnych oraz procesów i wydarzeń synodalnych. Obecny Synod został 

rozłożony na trzy fazy: pierwsza polega na konsultacji Ludu Bożego i przeprowadzana jest w Kościołach 

lokalnych (diecezjach). Ma ona trwać do sierpnia 2022 roku. Druga to faza kontynentalna a trzecia będzie 

zgromadzeniem biskupów z całego świata w Rzymie. Ta ostatnia przewidziana jest na jesień 2023 r. 

Etap diecezjalny 
Najpierw – podczas diecezjalnego etapu konsultacji – mamy stanąć w prawdzie i dzielić się (w procesie 

wzajemnego słuchania) swoim widzeniem i doświadczeniem wspólnoty Kościoła. Vademecum Synodu mówi, że 

„celem etapu diecezjalnego jest konsultacja z Ludem Bożym, aby w ten sposób realizowany proces synodalny 

był wsłuchiwaniem się w głos wszystkich ochrzczonych”. Dodaje się, że „szczególną troską należy otoczyć te 

osoby, które mogą być wykluczone: kobiety, osoby niepełnosprawne, uchodźców, migrantów, osoby starsze, 

osoby żyjące w ubóstwie, itd.”. Papież zachęca, by wsłuchać się także w to, co mają do powiedzenia katolicy, 

którzy rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary, katolicy zbuntowani i obrażeni na Kościół czy wręcz osoby 

niewierzące. Mowa jest także o potrzebie wysłuchania „osób innych tradycji wiary”, czyli z innych Kościołów 

chrześcijańskich. Etap ten ma trwać do 15 sierpnia 2022 r. 

Etap konsultacji winien się zakończyć diecezjalnym spotkaniem przedsynodalnym, związanym z 

celebracją liturgiczną i refleksją nad wynikami konsultacji, po którym osoby kontaktowe, w oparciu o syntezy 

grup synodalnych, opracują dziesięciostronicową syntezę diecezjalną. 


