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ZAWSZE MOŻNA WYBRAĆ DOBRO 

Aleksander Fredro pisał kiedyś: „osiołkowi w żłoby dano: w jednym 

owies, w drugim siano…” Pamiętamy, że ostatecznie „oślina pośród jadła, z 

głodu padła”.  
    Problem decyzji, właściwego wyboru jest aktualny do dzisiaj, 

psychologowie wręcz alarmują, że młodzi ludzie w coraz mniejszym stopniu 

umieją podejmować decyzje, którym są potem wierni, za które odpowiadają. 

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam uniwersalne kryterium, dzięki któremu 

można podjąć właściwą decyzję: jest to wybór, który przybliża do Pana Boga, 

ostatecznie do celu życia, czyli zbawienia. W pierwszym czytaniu Pan Bóg 

przypomina Mojżeszowi, że On zawsze wyprowadza z nieszczęścia: nie zawsze 

taką drogą, jaką sobie upatrzył człowiek, ale zawsze ku dobru. Święty Paweł 

zapewnia, że zaufanie skierowane w stronę Pana Boga pomaga zauważyć tę 

ścieżkę, która prowadzi do Dawcy wszelkiego dobra, a Pan Jezus w rozmowie z 

szatanem pokazuje, że wszelkie zwodnicze wizje: władzy, niezależności, 

pieniądza są tylko ułudą, która wyprowadza z realnej rzeczywistości. Wbrew 

pozorom.  

Bo dzisiaj, na początku Wielkiego Postu mamy sobie przypomnieć, że 

podejmowanie decyzji nakierowanych na sprawy tego świata jest zawsze ułudą, 

bo prowadzi do takiego zakończenia, jakie czeka wszystko, co materialne.  

Zawsze dobrze wyjdziemy na takiej decyzji, dzięki której wzrośnie 

piękno, przede wszystkim w nas, w naszym wnętrzu. Bo tam, gdzie piękno, jest 

Bóg, tam jest nasze szczęście, cel naszego życia.  

Warto zawsze prosić o Bożą spostrzegawczość, byśmy potrafili dokonywać 

takich wyborów, które prowadzą do Pana Boga.
=============================================================================================================================================================================== 

GÓRA PRZEMIENIENIA  
Wstępowanie na górę jest biblijnym obrazem dążenia człowieka na 

spotkanie z Bogiem. Góra jest uprzywilejowanym miejscem tego spotkania; 

nasze codzienne problemy, zabieganie, troski, to czemu tak wiele czasu i 

energii poświęcamy, pozostają na dole, nabieramy do nich dystansu. 

   Potrzebujemy takich chwil oderwania się od codzienności, by 

porozmawiać z Bogiem, by wsłuchać się w Jego słowo, skonfrontować się z 

Nim, spróbować dostrzec Jego obecność w naszym życiu. Potrzebujemy 

przebywania z Bogiem na modlitwie. W Bożym świetle świat, w którym 

jesteśmy zanurzeni, nabiera innych kolorów. Uczniom przebywającym z 

Jezusem na modlitwie ukazuje się On przemieniony, takim jakim jest 

naprawdę; pozwala im w ten sposób zajrzeć jakby za zasłonę, w tę inną 

rzeczywistość, do której dziś w pełni nie mamy dostępu, w rzeczywistość raju, 

gdzie przebywają święci Pańscy. To doświadczenie napełnia pokojem i 

pragnieniem przebywania z Nim na zawsze, co wyraża się w słowach Piotra: 

„Mistrzu, dobrze że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty...”. Jednak muszą 

zejść z Góry Przemienienia, wrócić na równinę. Droga do tej nowej, 

upragnionej i obiecanej nam rzeczywistości wiedzie przez doczesność z jej 

troskami i radościami, z cierpieniem i nieustannym zmaganiem się w dążeniu 

do dobra, prawdy, miłości. Przewodnikiem na tej drodze, co więcej samą 

Drogą, jest Chrystus dany nam przez Ojca jako Syn wybrany, którego mamy 

słuchać. On przychodzi do nas już w tym, ziemskim życiu. Gdy Go z wiarą 

przyjmujemy, obecnego w słowie oraz w Eucharystii, On przemienia nas w 

siebie. 

 

DRUGA NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 6 do 13 marca 2022 roku. 

 

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. 
 

Poniedziałek 07.03   

 7.00 Za †† babcię Marię w 35 rocz. śm., poległego dziadka Alfonsa, z pokrewieństwa Pasoń, Niestrój i  

  Moczko.  

 18.00 Za † męża i ojca Stefana Kurc w I-szą rocz. śm.  

Wtorek  08.03  

 7.00 W intencji kobiet. 

 18.00 Grabczok Za †† rodziców Franciszka i Julię Świec, męża Arnolda, brata Jerzego, zięcia Bertolda i  

    z rodzin Świec, Filip i Niewalda. 

Środa  09.03  . 

Czwartek  10.03  . 

 7.00 Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Patrzek, Tomasza i Marię Kilian ich rodziców, rodzeństwo, braci  

  Waltra, Ryszarda z żonami, siostrę Annę i Edmunda Polok, Jadwigę Szlegiel i całe pokrewieństwo  

  Patrzek i Kilian.  

 18.00 Za † matkę Martę Bort w dniu ur.  

Piątek  11.03  .  

 7.00 W intencji ks. proboszcza 

 17.00 Grabczok Za †† matkę i żonę Annę Stiller w 5 rocz. śm. oraz z pokrewieństwa Stiller i Kuka. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

Sobota 12.03  . 

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

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Brygida Dendera. 

 18.00 Za †† rodziców Annę i Jerzego Baldy, Gertrudę i Stefana Lisowskich, z rodziny i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  
 

Niedziela 13.03  DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† męża i ojca Ernesta Nalewaja, córkę Gabrielę, rodziców, z rodzin Nalewaja i Kuczera  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  urodzin Księdza Proboszcza, z  

    prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej w codziennej posłudze kapłańskiej. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur. p. Beaty, z prośbą o bł.  

  Boże, zdrowie i opiekę w rodzinie.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

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

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

Brygida Dendera.  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu: Środa grupa V – ul. 1 Maja od mostu do końca i Prosta – p. Katarzyna 

Pikos (17.00), w Czwartek grupa VI – ul. 1 Maja od początku do mostu, Leśna i Klasztorna – p. Krystyna Sowa (16.30), w 

Piątek grupa VII – ul. Powstańców od szkoły do Młyńskiej i Stawowa – p. Sylwia Ciernia (16.30).  

We Wtorek dzień Kobiet – zapraszam na mszę św. za wszystkie kobiety i panie i dziewczyny o godz. 7.00. 

W Środę spotkanie dla dzieci klasy III przed komunia o godz. 17.00 – w salce. 

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

W Piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zalyckami. 

W przyszłą Niedzielę przypada Niedziela Ad Gentes, po mszy przed świątynią możemy złożyć ofiary na to dzieło. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na ogrzewanie naszych obiektów parafialnych. 

W Niedzielne popołudnie zapraszam na Gorzkie Żale o godz. 15.00. 

Grabczok: Dziś o godz. 14.00 nabożeństwo Gorzkich Żali. We Wtorek msza św. o godz. 18.00 przeniesiona z ostatniego 

Piątku. A w przyszłą Niedzielę o godz. 14.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Prośba o pomoc wójta gminy 

Posługa duszpasterska dla uchodźców z Ukrainy - ks. Witali Burko, parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu. 

W Środę o godz. 19.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.  



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

 

Niedziela 13.03  DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† męża i ojca Ernesta Nalewaja, córkę Gabrielę, rodziców, z rodzin Nalewaja i Kuczera oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  urodzin Księdza Proboszcza, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i  

    opiekę Matki Bożej w codziennej posłudze kapłańskiej. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur. p. Beaty, z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę w  

  rodzinie. 

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 

 

Poniedziałek 14.03   

 7.00 W intencji p. Marii Sowa z ok ur. o zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo.  

 18.00 Za †† ciotkę Annę w rocz. śm., ojca z ok. ur., jego żonę i wszystkich z rodziny.  

Wtorek  15.03  

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

  oraz za †† z tej róży – przełożony p. Jan Spyra. 

Środa  16.03  . 

 7.00 Za † Eugenię Salata w 30 dzień śmierci.  

Czwartek  17.03  . 

 7.00  

 17.00 Za †† matkę Emilię Patrzek, jej syna Bernarda, rodziców Bernarda i Emilię, teściów Marię i Piotra,  

  Jana i Jadwigę Kotula, Alojzego Kandora, Pawła i Adelajdę Bieniek, Marka Filip, wszystkich z  

  pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  18.03  .  

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

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Marię i Klausa Nowak oraz wszystkich z pokrewieństwa Kołodziej i  

    Nowak. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

Sobota 19.03  Uroczystość św. Józefa, oblubienicy NMP. 

 7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże  

  opiekę i zdrowie dla Marii i Robert i ich córek Agaty i Anny.  

 18.00 Za †† matkę Jadwigę z rocz. śm., ojca Józefa Dendera, brata Andrzeja, ojca Jerzego Pietrek oraz  

  wszystkich z rodziny i pokrewieństwa.  

 

Niedziela 20.03  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za † Annę Marię Pietras w 30 dzień po śmierci.  

 9.15 Grabczok  Za †† Weronikę Szczepurek w 5 rocz. śm., rodziców Gertrudę i Piotra Szczepurek i  

    z rodziny. 

 10.30 Za †† rodziców Michał i Martę Kałuża, teściów Gertrudę i Franciszka Schudy, 5 szwagrów,  

  szwagierkę Dorotę, dziadków z obu stron, poległych na wojnach.  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

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

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

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – przełożony p. Jan 

Spyra.  

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na misyjne dzieło Ad gentes. 

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu: 

W Środę spotkanie dla dzieci klasy III o godz. 17.00. 

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

W Piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zalyckami. 

W Sobotę liturgiczna Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. 

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych. 

Grabczok: Dziś o godz. 14.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

Wiek XIX był czasem bujnego rozwoju całego Śląska, szczególnie okręgu 

przemysłowego, pociągającego istotne zmiany demograficzne, urbanistyczne, a także 

obyczajowe. Wzrastała liczba mieszkańców miast, pojawiły się także problemy natury religijnej. 

Duszpasterze dostrzegali skomplikowany obraz nowej sytuacji i znaczne zagrożenie dla ludności 

związane z zabiedzeniem, przepracowaniem i wyzyskiem, jak księża J. A. Fiecek, J. Szafranek, 

N. Bonczyk i wielu innych. Dzięki takim odważnym kapłanom powstawały nowe kościoły, 

tworzone były nowe parafie, powstały szkoły, biblioteki, teatry, związki katolickie. Ziemia 

górnośląska obfitowała w powołania kapłańskie i zakonne, by wymienić werbistów, salezjanów, 

misjonarzy, franciszkanów, a także z żeńskich Szare Siostry św. Elżbiety, jadwiżanki czy 

Służebniczki NMP. 

Znaczne ożywienie świadomości mieszkańców przyniosła I wojna światowa, w wyniku 

której część Śląska ostatecznie po plebiscycie znalazła się w granicach Polski i utworzona została 

w 1922 r. najpierw Administracja Apostolska Górnego Śląska, a następnie w 1925 r. diecezja 

katowicka. Dojrzewało również podobne dążenie, by na Śląsku Opolskim powstało osobne 

biskupstwo ze stolicą w Opolu. Było to możliwe jednakże dopiero po zakończeniu II wojny 

światowej. cdn. 

 
 

 
 

 

Kolejne Etapy 
Po etapie diecezjalnym dokumenty zostaną przekazane do 

konferencji episkopatu. Na tym etapie będzie przygotowana 

synteza ogólnokrajowa, która zostanie przesłana do Sekretariatu 

Synodu wraz z materiałami przygotowanymi na poziomie diecezji. 

W tym samym czasie nadeślą swoje syntezy także inne, zwykle 

konsultowane przed synodami instytucje: dykasterie Kurii 

Rzymskiej, unie, federacje i konferencje męskich i żeńskich 

instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia wiernych 

uznane przez Stolicę Apostolską.  

Celem syntez na każdym etapie, wyjaśnia Vademecum, „nie jest stworzenie ogólnego 

podsumowania wszystkiego, co zostało powiedziane”. Synteza jest już „aktem rozeznania odnośnie 

do wyboru i spisania tego, co będzie stanowiło wkład w następny etap procesu synodalnego”. 

Synteza „nie tylko informuje o wspólnych tendencjach i punktach zbieżnych, ale także uwypukla te 

punkty, które trafiają w sedno, inspirują oryginalny punkt widzenia lub otwierają nowy horyzont”. 

Powinna ona „zwracać szczególną uwagę na głosy tych, którzy nie są często słyszani i włączać to, 

co można nazwać «raportem mniejszości»”. 

Na podstawie zebranych materiałów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy synodalny 

Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który stanie się on punktem odniesienia dla fazy 

kontynentalnej, która trwać będzie na przełomie 2022 i 2023 r. Każda z kontynentalnych 

konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) mianuje 

odpowiedzialnego, który będzie współpracował ze swymi odpowiednikami w poszczególnych 

episkopatach i z Sekretariatem Synodu. Owocem tej współpracy, zakończonej zgromadzeniem 

kontynentalnym, będą dokumenty końcowe, przekazane do Sekretariatu Synodu. 

Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników 

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które 

odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, 

przygotowane przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej. 
 


