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„TY WIESZ, TY WSZYSTKO WIESZ”  
Bezowocny, nocny połów przemienił się w doświadczenie obfitości wraz 

z pojawieniem się Jezusa, który jest jak światło dnia rozpraszające mroki nocy.  

Wiara umiłowanego ucznia znów pozwala mu rozpoznać Jezusa, który 

troszczy się o swoich uczniów i przygotowuje im posiłek. Piotr, ogołocony przez 

doświadczenie swojego grzechu zaparcia się Jezusa, chce przeżyć spotkanie z 

Jego przebaczającą miłością. Paradoksalnie to właśnie Piotr zostaje zaproszony 

przez Jezusa do przyjęcia daru Jego miłości. Pytając Piotra o miłość, Jezus chce 

go do niej uzdolnić. Doświadczenie grzechu nauczyło Piotra, iż nie może opierać 

się na własnych siłach. Wcześniej chciał oddać swoje życie za Jezusa, a w 

momencie próby trzykrotnie się Go zaparł. Teraz Piotr swoją wolę kochania 

Jezusa opiera nie na sobie, a na łasce Pana: „Ty wiesz, Ty wszystko wiesz”.  

Choć Jezus zaprasza Piotra do wielkiej miłości, miłości agape, daru z 

siebie, to ostatecznie przyjmuje to, co Piotr może w tym momencie dać, miłość 

przyjaźni, którą wyraża greckie słowo filia. Odpowiedź miłości Piotra do Jezusa 

ma się realizować w byciu pasterzem wspólnoty uczniów, Kościoła. Piotr, jak 

Jezus dobry pasterz, ma troszczyć się o duchowe potrzeby wspólnoty, ma ją 

prowadzić i chronić od niebezpieczeństw.  

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap powołania Piotra. Słowami „pójdź 

za Mną” Jezus zaprasza go do podjęcia na nowo drogi ucznia, który naśladuje 

swojego Mistrza i Pana. Piotr, odpowiadając na wezwanie do życia w miłości, 

staje się „umiłowanym uczniem”, który ostatecznie odda swoje życie w darze za 

Jezusa i za Kościół. Każdy z nas jest zaproszony do przyjęcia daru miłości 

Jezusa i naśladowania Go w miłości według własnego powołania.
=============================================================================================================================================================================== 

CZY BARANEK MOŻE PAŚĆ OWCE?  
Powołanie. Nieustana podróż, spotkania, zachęcanie siebie i innych 

do wytrwania w łasce. Ale też doświadczenie zazdrości, nienawiści, 

prześladowania... Czy warto więc odpowiedzieć na Boże wezwanie?  

    Czwarta niedziela Wielkanocy to Światowy Dzień Modlitw o 

Powołania. W liturgii słowa spotykamy Jezusa, który nazywa siebie 

Dobrym Pasterzem. Jednak, kiedy przyglądamy się tekstom dzisiejszych 

czytań, obraz nieco się komplikuje...  

Święty Paweł i towarzysze w kilka dni pozyskali dla słowa Bożego 

całe miasto (pierwsze czytanie). Nie ma wątpliwości, że są oni wzorami 

dobrych pasterzy. Szybko jednak przyszło im zapłacić za sukces 

wyrzuceniem ze społeczności. Działalność większości z nich skończy się 

śmiercią. Apokalipsa pokazuje dalszy ciąg tej historii, już od strony życia 

wiecznego (drugie czytanie). Szaty wypłukane we Krwi Baranka i palmy w 

ręku oznaczają świadków, którzy wierność powołaniu przypłacili 

męczeństwem. Teraz, po wielkim ucisku, triumfują. A pasie ich... Baranek. 

Czy to możliwe? Tak – to właśnie tajemnica Wcielenia. Pasterz stał się 

owcą, Bóg stał się Człowiekiem. Baranek-Pasterz ma swoje stado, którego 

nikt nie wyrwie Mu z ręki, bo jest własnością Ojca (Ewangelia). Po tych 

słowach ludzie porwą kamienie, które posypią się także na wszystkie owce i 

wszystkich pasterzy wszystkich czasów. To sprawi, że kiedyś Boże 

pastwisko stanie się świątynią Baranka.  

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. 

Prośmy Pana o nowych kapłanów, zakonników i misjonarzy, oraz o to, by 

każdy z nas czuł się odpowiedzialny za głoszenie Dobrej Nowiny. 

CZWARTA 

NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 1 do 8 maja 2022 roku. 

 

Niedziela 01.05  TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 Za †† żonę i matkę Elżbietę Bartusz w 5 rocz. śm., rodziców Marię i Ryszarda Bartusz, Łucję i Franciszka Sopa, 5 

szwagrów, siostrzeńca Krystiana, dziadków i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę, 

całkowity powrót do zdrowia , także szczęśliwe rozwiązanie dla córki i bł. Boże w rodzinie Kuczera i Pigmans. 

 10.30 Za †† męża i ojca Wendelina Sosna, jego rodziców Emilię i Józefa, matkę Julie, 2 ojców, 2 braci, bratową i jej 2 synów, 4 

szwagrów oraz z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo majowe Studzionka. 
 

Poniedziałek 02.05  Św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła. 

 18.00 Za †† rodziców Erykę i Stanisława Cebula, męża Piotra Jeger, synów Marka i Marcina oraz wszystkich z 

pokrewieństwa Jeger i Cebula. Nabożeństwo majowe. 

Wtorek  03.05  UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI. 

 7.30 Za † syna i brata Denisa Czech w 11 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Jerzego i Jadwigę Ramola, 2 synów Jerzego i Pawła oraz z pokrewieństwa z obu stron. 

 10.30 O światło Ducha św. dla tegorocznych maturzystów: Dominik Ciernia, Natalia Kiel, Marlena Gonsior,  

  Hanna Niedworok, Zuzanna Mikoś,  

Środa  04.05  Św. Floriana, męczennika. 

 7.00          Nabożeństwo majowe. 

Czwartek  05.05  . 

 7.00 Za †† ks. Jana Kilian z ok. ur., ciotki Pelagię i Zuzannę Kilian, Reinholda Wierzgala i całe pokrewieństwo  

  Kilian i Patrzek.  

 17.00 Do św. Floriana w intencji wszystkich druhów OSP Brynica. Nabożeństwo majowe. 

Piątek  06.05  Święto św. Ap. Filipa i Jakuba. Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Antoniego Prudlo, córkę Marię, rodziców z obu stron, Gertrudę i Alfreda Klimek  

    oraz Damiana. 

 18.00 Nabożeństwo majowe. 

 18.30 Za †† rodziców i teściów Marię i Piotra Patrzek, ich dzieci, 2 synowe, 2 zięciów, wszystkich z rodzin Patrzek i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota  07.05  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Za † Heriberta Kempner.  

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

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

 16.00 Mańczok – Nabożeństwo majowe. 

 18.00 Za † matkę Elżbietę w dniu ur. jej męża Stefana oraz pokrewieństwo z obu stron. Nabożeństwo majowe. 
 

Niedziela 08.05  CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. ur., rodziców Annę i Pawła, rodziców Agnieszkę i  

  Józefa oraz wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Świętego Floriana za wszystkich żyjących i zmarłych druhów OSP z Grabczoka. 

 10.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.  

 15.00 Nabożeństwo majowe z dziećmi komunijnymi. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Po trzech miesiącach przerwy wraca porządek sprzątania. W tym tygodniu zapraszam:  

Katarzyna Woźnik, Natalia Adamowicz, Edyta Pyrasz, Maria Papiewis 

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

Dziś o godz. 15.00 na Studzionce parafia nasza przewodniczy Nabożeństwu Majowemu – Zapraszam! Po nabożeństwie możliwość 

spotkania przy kawie i ciastku – zaprasza PZC. Zapraszam na nabożeństwa majowe: Poniedziałki, Czwartki i Soboty po wieczornej 

mszy św., w Środy po porannej mszy św., a we Wtorki i Piątki o godz. 18.00.  

We Wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski – msze św. w porządku niedzielnym – na sumie modlimy się z tegorocznymi 

maturzystami, jeżeli kogoś brakuje proszę o kontakt. 

W Środę o godz. 17.00 spotkanie dla dzieci klasy III przed komunią św. W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. 

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca zapraszam do spowiedzi i komunii wynagradzające Sercu Jezusowemu. 

Okazja do spowiedzi przed mszą św. w Czwartek od godz. 16.00 zapraszam dzieci i młodzież. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza po nabożeństwie majowym o godz. 18.30. 

W Sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP od godz. 6.30. Również w Sobotę spowiedź dla dzieci 

komunijnych i ich rodzin od godz. 9.00. Po południu o godz. 16.00 nabożeństwo majowe na Mańczoku – zapraszam. 

W przyszłą Niedzielę uroczystość pierwszej komunii św. o godz. 10.30. Na Zawadzie odpust ku czci św. Floriana. 

Grabczok: Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Nabożeństwo Majowe do Mańczoka  w Sobotę 7 maja na godz. 16.00.  

Po majówce dla wszystkich uczestników będzie poczęstunek: kawa i ciasto! Zapraszamy serdecznie. W kwietniu na nasz kościół 

zebrano 1790,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać. Za ławki 1420,- zł 

Zarząd LZS Brynica zaprasza na dzisiejszy mecz z drużyną ze Sławic o godz. 14.00. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 8 do 15 maja 2022 roku. 

 

Niedziela 08.05  CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. ur., rodziców Annę i Pawła, rodziców Agnieszkę i Józefa  

  oraz wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Świętego Floriana za wszystkich żyjących i zmarłych Druhów OSP z Grabczoka. 

 10.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.  

 15.00 Nabożeństwo majowe z dziećmi komunijnymi. 

 

Poniedziałek 09.05  Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika. 

 18.00 Za †† matkę Edeltraudę Wiesner, ojca Józefa, dziadków Wiktorię i Norberta Wiesner, Agatę i Karola  

  Künert, ciotkę Adeltraudę Wiesner oraz wszystkich z całego pokrewieństwa Wiesner i Künert.  

  Nabożeństwo majowe 

Wtorek  10.05  

 7.00  

 18.00 Nabożeństwo majowe 

Środa  11.05  . 

 7.00         Nabożeństwo majowe 

Czwartek  12.05  . 

 7.00 Za †† rodziców Stefanię i Huberta Matros, Łucję i Piotra Kurtz, ich rodziców i rodzeństwo, brata  

  Huberta, szwagra Wilhelma, z pokrewieństwa Kurtz, Matros i Klich o spokój ich dusz.  

 17.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa, siostrę Martę i jej męża, brata Józefa, 2 szwagrów Pawła i  

  Waltra oraz z pokrewieństwa, rodziców Paulinę i Pawła, wujka Piotra, z pokrewieństwa i dusze w  

  czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe 

Piątek  13.05  NMP z Fatimy.  

  

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Brygidy - przełożona p. Halina  

    Nanko, za żyjących i zmarłych z tej róży. 

Sobota 14.05  Święto św. Macieja, Apostoła. 

 7.00 Za †† Józefa Czech, rodziców Annę i Piotra, siostrzeńca Mattijasa Loga, bratową Mariolę oraz z  

  pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† rodziców Łucję i Ludwika Dlugosch oraz z całego pokrewieństwa, ojca Józefa Bukarz, siostrę  

  Gertrudę, brata Gerharda oraz wszystkich z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

  Nabożeństwo majowe 

 

Niedziela 15.05  PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Cebula z ok. ur. ojca Józefa, dziadków z obu stron, z  

  pokrewieństwa Cebula Stotko Resel dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† Anielę i Franciszka Koziol oraz dziadków Koziol i Czech. 

 10.30 Za †† ojca i męża Ludwika, jego rodziców Genowefę i Franciszka, jego siostry Helenę  

  i Marię, teściów Mariannę i Tadeusza, szwagra Krzysztofa z całego pokrewieństwa i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo majowe – w intencji zakończenia wojny – na farskim ogrodzie. 
====================================================================== 

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

Żaneta Kuczek, Agnieszka Kilian, Irmgarda Ferdyn, Renata Wieczorek 

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

Bernadetta Sówka.  

Zapraszam na nabożeństwa majowe! 

Dziś nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych w kościele o godz. 15.00 – zapraszam. 

Dzieci pierwszej komunii zapraszam do udziału w tzw. Białym tygodniu. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00 – po mszy i nabożeństwie spotkanie dla klasy VII. 

W tym tygodniu przypada 13 dzień maja w Piątek – Zapraszam na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie 

na Grabczok o godz. 18.30 

W przyszłą Niedzielę po mszy będziemy mogli złożyć ofiary na remont opolskiej katedry.



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

W okresie rządów biskupa Jopa rozwinęły się wszystkie placówki diecezjalne, 

zintensyfikował się kontakt biskupa z kapłanami i wiernymi, zostało wskrzeszonych wiele 

wspaniałych tradycji. Na ten okres przypadło dalsze zaakcentowanie roli sanktuarium na 

Górze Św. Anny, rozwinął się kult naszych rodzimych Świętych i Błogosławionych Jacka, 

Czesława, Bronisławy, pochodzących wg tradycji z Kamienia Śl., Eufemii-Ofki z 

Raciborza. Do pomocy otrzymał w 1958 r. biskupa Wacława Wyciska (zm. 1984), w rok 

później Henryka Grzondziela (zm. 1968), a po jego śmierci Antoniego Adamiuka w 1970 

r. Na czasy biskupa Jopa przypadły też znaczące wydarzenia w Kościele Powszechnym i 

Polskim, w których i Kościół Opolski żywo uczestniczył: Wielka Nowenna (1957-1965), I 

Nawiedzenie Diecezji przez Kopię Obrazu Jasnogórskiego (1964-1966), Obchody 

Millenium (1966), Sobór Watykański ll (1962-1965), w którym biskupi opolscy brali 

udział, a bp Jop należał do komisji liturgicznej, a po jego zakończeniu wybrany został do 

Posoborowej Komisji ds. Realizacji Reformy Liturgicznej. Nadto bp Jop przez długie lata 

był członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komisji 

Liturgicznej Episkopatu w niełatwym okresie opracowywania zasad reformy liturgicznej 

w Polsce. W diecezji reaktywował Wydawnictwo św. Krzyża (jednakże bez drukarni), 

wybudowano 16 nowych kościołów, a 5 rozpoczęto; ustabilizował się byt Seminarium 

Duchownego. Bp Jop zmarł po długiej chorobie 24 IX 1976 r. i pochowany został w 

krypcie katedry opolskiej. 

Drugim Biskupem Opolskim mianowany został przez papieża Pawła VI ks. Alfons 

Nossol, kapłan diecezji opolskiej, długoletni profesor Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego oraz Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. 

Czasy rządów bpa A. Nossola wyznaczały kolejne wyzwania dla Kościoła: wybór kard. K. 

Wojtyły na papieża, okres "Solidarności", stanu wojennego, dochodzenie do pełnej 

podmiotowości społeczeństwa, także i Kościoła, aż do przełomu 1989 r. Nowy biskup 

powołał Radę Kapłańską, Radę Duszpasterską, zreorganizował kolegium dziekanów, 

utworzył pięć nowych rejonów duszpasterskich z dziekanami rejonowymi na czele w 

Opolu, Gliwicach, Raciborzu, Nysie i Kluczborku, utworzył ponad 60 nowych parafii. Na 

forum Konferencji Episkopatu jest członkiem Rady Stałej i przewodniczącym Rady ds. 

Ekumenizmu. Przez papieża Jana Pawła II powołany został do watykańskiego Sekretariatu 

ds. Jedności Chrześcijan. W 1981 r. otrzymał biskupa pomocniczego w osobie Jana 

Wieczorka, a po śmierci bpa W. Wyciska dwóch nowych: Jana Bagińskiego i Gerarda 

Kusza, konsekrowanych 15 VIII 1985 r. Szczególną troską otoczył Seminarium 

Duchowne, przenosząc je w całości do Nysy, w 1977 r. erygował Diecezjalny Instytut 

Teologiczno-Pastoralny, działający jako filia KUL w Opolu. Dzięki jego zabiegom 

powstał Diecezjalny Dom Księży Emerytów w Opolu oraz ważne z punktu widzenia troski 

Kościoła o dziedzictwo kulturowe Muzeum i Archiwum Diecezjalne. Dzięki 

sprowadzeniu nowoczesnej bazy poligraficznej ożywiła się działalność edytorska 

Wydawnictwa Diecezjalnego św. Krzyża. Bp Nossol umożliwił dotychczas kilkunastu 

kapłanom wyjazd na misje, popiera dokształcanie księży. Dnia 21 VI 1983 r. gościł Ojca 

św. Jana Pawła II na Górze św. Anny. 


