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NAWRÓCENIE CHRONI PRZED ZŁEM  

Słysząc o przerażających katastrofach naturalnych i tragicznych 

wypadkach, które przynoszą dużą liczbę ofiar śmiertelnych, często 

zastanawiamy się nad ich źródłem i sensem. Dziś szukamy ich 

wytłumaczenia w przyczynach naturalnych. Prokuratorzy, eksperci od 

pogody, znajdują racjonalne wyjaśnienie każdej katastrofy, zwracając 

uwagę na powiązania faktów, zaniechane działania i ludzkie błędy. W 

czasach Jezusa przyczyn doświadczanego zła szukano w wierze (Ewangelia). 

Okrutny los Galilejczyków zgotowany przez Heroda zrodził pytania: jak 

to możliwe?, co na to Bóg? Słuchacze Jezusa mieli gotową odpowiedź: grzech 

był przyczyną ich śmierci, a zło, jakiego doświadczyli, jest karą Bożą. Jezus nie 

przeciwstawił się ich interpretacji wypadków, ale wszystkich wezwał do 

nawrócenia. „Jeśli się nie nawrócicie, zginiecie”. Podobnie św. Paweł dostrzegł 

tajemniczy, ale realny związek pomiędzy grzechem, trwaniem w zatwardziałości 

serca, a nieszczęściem jako jego konsekwencją. Upomina, by chrześcijanie nie 

popełnili błędów swych przodków. Zachęca, by nie byli skłonni do złego i nie 

szemrali przeciwko Bogu (II czytanie). 

Jesteśmy wezwani do nawrócenia, które uchroni nas przed złem i jego 

konsekwencjami. Nie czekajmy, aż zawali się kolejna wieża albo nastąpi jeszcze 

jedno trzęsienie ziemi czy przerażający atak terrorystyczny. Zła dopuszcza się 

człowiek. On też cierpi najbardziej z jego powodu.  

Trzeba, byśmy wrócili do Boga, który ratuje nas od skutków grzechu. On 

jest Panem. Jest Nim dla nas, dla naszego ocalenia od zła (I czytanie). I tak jak 

wyzwolił Izraela z pęt niewoli, tak jest gotów i nas wyzwalać z naszych 

ograniczeń, słabości i grzechów. Przyjdźmy do Niego jak Mojżesz pokornie i 

ufnie i zawierzmy Mu siebie.
=============================================================================================================================================================================== 

PRZYPOWIEŚĆ O STARSZYM BRACIE 
Co skłoniło młodszego syna do przedwczesnego zażądania spadku i 

opuszczenia rodzinnego domu przed śmiercią ojca? Chęć poznania świata? 

Znalezienie prawdziwych przyjaciół? A może zwykła potrzeba akceptacji i 

zrozumienia, której nie doświadczył w gronie najbliższych?  
     Wydaje się, że problemem mogła być relacja z ojcem. Jeśli był 

dobrym człowiekiem, czemu jego dziecko tego nie dostrzegało? Za mało czasu 

na rozmowy? Brak cierpliwości w wychowaniu i tłumaczeniu życia? A może 

faworyzował starszego brata, zawsze posłusznego jego woli i spełniającego 

wszystkie oczekiwania?  

Największym problemem musiała być relacja ze starszym bratem: 

pupilem, zarozumiałym lizusem, zadufanym w sobie perfekcjonistą, który nie 

przepuścił żadnej okazji na okazanie pogardy młodszemu. Mógł przecież 

tatusiowi pomóc w wychowaniu małolata: wspólnie odrabiać zadanie domowe, 

psocić, kiedy dorośli nie pilnowali, zabierać na wycieczki, rozmawiać o 

trudnościach dojrzewania, dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.  

Smutne w tej przypowieści jest to, że obydwaj byli nieszczęśliwi, a 

przecież mieszkali w dobrym domu. Smutne i to, że ów starszy brat nie przyjął 

ofiarowanego mu przez ojca przebaczenia. Ale najsmutniejsze jednak jest 

chyba to, że, czytając ten fragment Ewangelii, chciałbym się odnaleźć w 

życiorysie młodszego syna, który nadużywa wolności, grzeszy i skruszony 

wraca pod skrzydła miłości Ojca. A przecież znacznie częściej jestem bardziej 

podobny do tego starszego. Najpierw żałuję że nie zgrzeszyłem, a jak już 

zgrzeszę, to wzdrygam się przed miłosierdziem. Takim jak ja Jezus pozostawił 

tę przypowieść. 

CZWARTA 

NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 20 do 27 marca 2022 roku. 

 

Niedziela 20.03  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za † Annę Marię Pitras 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. 
 

Poniedziałek 21.03   

 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla Doroty,  

  o zdrowie dla matki i dziecka.  

 18.00 Do Bożej Opatrzności i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski w dniu ur. z prośbą o dalsze  

  zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

Wtorek  22.03  

 7.00 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.  

Środa  23.03  . 

 7.00 Za † męża Heriberta Kempner i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  24.03  . 
   

 17.00 Za †† męża i ojca Franciszka z ok. ur., teściów oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  25.03  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  

 7.00 Za † Jerzego Baldy od róży różańcowej św. Szczepana – przełożony p. Jan Spyra. 

 17.00 Grabczok Za †† matkę Martę w 6 rocz. śm. oraz męża. 

 18.00 Droga Krzyżowa 

Sobota 26.03  . 

 14.00 Grabczok  Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80 rocz. ur.  

    p. Ingeborgi Wierzgala z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci. 

 18.00 Za †† rodziców Marię i Teodora Dendera oraz z pokrewieństwa Palmer, Dendera.  
 

Niedziela 27.03  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, męża i ojca Antoniego Cebula, ich rodziców i  

  rodzeństwo, Łucję, Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula,  

  Marsolek, Klimek, Rudolf dusze w czyśćcu ciepiące.  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i matkę Dorotę Michaś w 5 rocz. śm. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich  

  rodziców Agatę i Karola Kinert, Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę i szwagra  

  Czesława Płocienickich oraz za wszystkich zmarłych i poległych z rodziny.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

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

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

Kilian.  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu: w Piątek zapraszam grupę II – ul. Opolska i Ogrodowa – p. 

Kornelia Czech. Zapraszam dziś na Gorzkie Żale o godz. 15.00. 

W Środę spotkanie dla dzieci klasy III o godz. 17.00 – tym razem w kościele. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00 – po mszy spotkanie dla klasy VI. 

W Piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia 

Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W ramach  nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00 będzie 

modlitwa o pokój i akt zawierzenia.  

Grabczok: W Piątek papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu 

Maryi. W ramach  wieczornej mszy będzie modlitwa o pokój i akt zawierzenia. Dziś o godz. 14.00 nabożeństwo 

Gorzkich Żali. W marcu na nasz kościół zebrano 1745 zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie 

składany serdeczne Bóg zapłać. 

Nowy nr konta bankowego – wpłat dla Rady Parafialnej:  BS Łubniany 20 8897 0004 2001 0004 2619 0001 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 27 marca do 3 kwietnia 2022 roku. 

 

Niedziela 27.03  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, męża i ojca Antoniego Cebula, ich rodziców i rodzeństwo,  

  Łucję, Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf dusze w  

  czyśćcu ciepiące.  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i matkę Dorotę Michaś w 5 rocz. śm. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich rodziców Agatę i  

  Karola Kinert, Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę i szwagra Czesława Płocienickich oraz za  

  wszystkich zmarłych i poległych z rodziny.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
 

Poniedziałek 28.03   

 7.00 W I-szą rocz. śm. p. Agnieszki Patrzek.  

 18.00 Za †† Eryka i Edeltraudę Markiewicz, ich rodziców oraz pokrewieństwo z obu stron.  

Wtorek  29.03  

 7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana, syna Joachima, brata Huberta, szwagra Wilhelma z  

  pokrewieństwa Sochor i Kurc.  

Środa  30.03  . 
    

Czwartek  31.03  . 
   

 19.00 W 30 dzień śmierci ks. Proboszcz Adama Polechońskiego. 

Piątek  01.04  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † męża i ojca Gintra Suszczyk w 6 rocznicę śmierci. 

 18.00 Droga Krzyżowa 

 18.30 Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Aniołów Stróżów o bł. Boże i zdrowie dla Karoliny i  

  Dominika z ok. ur. oraz o opiekę Bożą w rodzinie.  

Sobota 02.04  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Za †† ojca Alfonsa Spyra w rocz. śm., jego żonę Marię, ich rodziców i z rodzin Spyra i Gąsior.  

 18.00 Do Anioła Stróża i Matki Bożej o opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Wiktorii Krupa z ok. I-szej rocz. ur.  

  oraz rodziców, chrzestnych i całej rodziny.  
 

Niedziela 03.04  PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† rodziców Ingeborgę i Ludwika Patrzek oraz wszystkich z rodzin Winterstein i  

  Patrzek.  

 9.15 Grabczok  Za † Rudolfa Borosz w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Za †† Hildegardę i Alojzego Mros ich syna Konrada rodzeństwo i dziadków z obu stron  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

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

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda 

Jendro.  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu: 

Zapraszam dziś na Gorzkie Żale o godz. 15.00. W Środę spotkanie dla dzieci klasy III o godz. 17.00. 

W Czwartek msza wieczorna o godz. 19.00 w intencji † ks. Proboszcza Adama Polechońskiego sprawowana 

przez księży naszego dekanatu. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca zapraszam do sakramentów św. i komunii 

wynagradzającej Sercu Jezusowemu. W Piątek przed południem odwiedziny u naszych chorych. 

Wieczorem Droga Krzyżowa o godz. 18.00 i po niej msza św. W Sobotę zapraszam na nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: 6.30 różaniec, msza i medytacja. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Grabczok: Dziś o godz. 14.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Zaproszenia: Trudna Droga Krzyżowa 1 kwietnia Chróścice patrz www.chróścice.pl zakładka TDK 

Koncert Stabat Mater: 3 kwietnia w  Luboszycach o godz. 18.00 – wstęp cegiełka żywnościowa dla uchodźców 

http://www.chróścice.pl/


 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

Wraz z ustanowieniem nowego porządku politycznego, państwowego i społecznego do pracy przystąpił 

także Kościół katolicki. Dla naszej opolskiej rzeczywistości przełomowa była decyzja kard A. Hlonda z 15 VIII 

1945 r. o ustanowieniu odrębnej Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego ze stolicą w Opolu i wyznaczenie 

pierwszego administratora w osobie ks. Bolesława Kominka, pochodzącego z diecezji katowickiej. Przed nową 

administracją i jej rządcą stanęły trudne problemy. Wszystkie one miały swoje reminiscencje w dziedzinie 

politycznej, państwowej i ludnościowej. Wysiedlenie ludności niemieckiej i chęć zapewnienia repatriantom 

oczekiwanych warunków życia, także religijnego, było podstawowym zadaniem. Wiązało się ono z 

dalekosiężnym zamysłem integracji ludności napływowej z pozostałą ludnością miejscową. Pierwszy 

administrator podkreślał ten odcinek pracy w listach pasterskich odpowiednich komunikatach, kazaniach, 

konferencjach i na licznych spotkaniach z księżmi i wiernymi. Wiadomo dziś, że w tym szeroko pojętym 

procesie repolonizacji nie obyło się bez nadużyć i krzywd, co przyniosło w następnych latach poczucie 

nabrzmiałej niesprawiedliwości. 

Były też i inne problemy, które Kościół musiał rozwiązywać, a które zderzyły się z totalitarnym 

państwem ateistycznym, wrogim wszelkiej treści religijnej. 

Najpierw status prawny Kościoła na ziemiach poniemieckich. Decyzja prymasa Hlonda była podjęta 

przez niego osobiście na mocy uprawnień nadanych mu przez Stolicę Apostolską, ale bez uprawomocnienia jej 

przez Rzym. Rząd polski nie uznał mianowanych administratorów, ale przyrzekł, że nie będzie przeszkadzał w 

realizowaniu ich zadań. Dlatego ks. Kominek mógł przystąpić do tworzenia struktur normalnej diecezji. Powołał 

Radę Diecezjalną jako organ pomocniczy, następnie Kurię, w 1946 r. uruchomił Wydawnictwo św. Krzyża, w 

1949 r. doprowadził do otwarcia Wyższego Seminarium Duchownego. Z ruin wyciągnięto do 1950 r. prawie 150 

świątyń, które w okresie od stycznia do marca 1945 r. legły w gruzach lub zostały poważnie uszkodzone. 

Wielkim polem działalności Kościoła była wszelka bieda i niedostatki, w co włączył się "Caritas" przez 

organizowanie wszechstronnych form pomocy materialnej do brutalnej likwidacji w styczniu 1950 r. cdn. 

 

 

 

Realizacja 
Po zakończeniu obrad zgromadzenia nastąpi jeszcze etap 

realizacji jego postanowień, który „będzie miał decydujące znaczenie 

dla podążania razem na drodze synodalności” – dla promowania 

„nowego stylu przeżywania komunii, uczestnictwa i misji Kościoła”. 

„Wprowadzenie w życie ma dotyczyć wszystkich Kościołów lokalnych 

na całym świecie, tak aby proces synodalny objął cały Lud Boży, 

zarówno jako punkt wyjścia, jak i punkt dojścia” – wskazują autorzy 

Vademecum. 

Definiuje ono synodalność jako „specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła”, wyrażający się „w 

zwyczajnym sposobie życia i pracy”. A tym, co „najlepiej realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i 

misyjnego Ludu Bożego” jest „podążanie razem”. Dlatego rezultatem synodu będzie nie kolejny dokument, ale 

zmierzanie „w kierunku Kościoła, który bardziej owocnie służy nadejściu królestwa niebieskiego”. Wymaga to 

„odnowy mentalności i struktur kościelnych” tak, aby odpowiadały na aktualne znaki czasu. 

Z kolei Dokument Przygotowawczy widzi w synodalności przeciwwagę dla klerykalizmu i form 

sprawowania władzy, związanych z różnymi rodzajami nadużyć (władzy, finansowych, sumienia, seksualnych), 

a także drogę odnowy „pod działaniem Ducha Świętego”. Synodalność jest bowiem „czymś więcej, niż tylko 

celebrowaniem spotkań kościelnych i zgromadzeń biskupów, czy też kwestią zwykłej administracji wewnętrznej 

w Kościele”. Wskazuje ona specyficzny sposób życia i działania Kościoła, w którym splata się ze sobą to, co 

tytuł synodu proponuje jako główne osie synodalności: komunia, uczestnictwo i misja”. 

Uczestnictwo to opiera się na fakcie, że wszyscy wierni „są powołani do służenia sobie nawzajem darami, 

które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego”. A ponieważ „Kościół istnieje po to, żeby ewangelizować”, to 

„naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej”. 

Celem procesu synodalnego jest więc „umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia o Ewangelii, 

zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i 

egzystencjalnych peryferiach naszego świata”. W ten sposób „synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może 

owocniej wypełniać swoją misję ewangelizacyjną w świecie”. W tym sensie synodalność – jak podkreśla 

Vademecum – jest drogą Kościoła w trzecim tysiącleciu. 


