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NA WZÓR ŚW. PAWŁA 
Kto poznał Jezusa Chrystusa i uwierzył w Niego, temu los ludzi 

niewierzących nie będzie obojętny. Kto doświadczył zbawienia, ten będzie chciał 

dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Przynaglony przez Ducha Świętego 

będzie chciał głosić Ewangelię. Wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. 

Tak, jak to czynił św. Paweł Apostoł, Barnaba, św. Dominik i wielu, wielu 

innych.  

    Dzieje Apostolskie, informując nas o przebiegu pierwszej wyprawy 

misyjnej św. Pawła, zachęcają do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków, 

trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Dzieje Kościoła obfitują w historie 

misyjne naznaczone cierpieniem. Z tego cierpienia rodzi się jednak nowe życie, 

które jest zadatkiem nowego nieba i nowej ziemi, obiecanej nam w 

apokaliptycznej wizji św. Jana (pierwsze i drugie czytanie).  

W tym tygodniu, 24 maja, będziemy obchodzić święto Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych, a wraz z nim Światowy Dzień Modlitw za Kościół w 

Chinach. Matka Boża Wspomożycielka Wiernych jest szczególną patronką Chin. 

Niedaleko Szanghaju w Sheshan znajduje się sanktuarium Jej poświęcone, które 

dla wierzących Chińczyków jest tak samo ważne jak dla nas Jasna Góra.  

Ożywieni wzajemną miłością, do której wzywa nas dziś Ewangelia, 

udajmy się najpierw w duchowej pielgrzymce do tego miejsca, aby modlić się o 

ewangelizację całych Chin, tak bardzo spragnionych Chrystusa. Kościół w 

Chinach doświadcza cierpienia i potrzebuje naszej modlitwy. Potrzebuje również 

misjonarzy, którzy na wzór św. Pawła pójdą głosić Chrystusa tym wszystkim, 

którzy Go jeszcze nie znają.

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

POSŁUSZEŃSTWO DUCHOWI BUDUJE KOŚCIÓŁ  
Rozważając tajemnicę Kościoła, widzimy, że nie jest w nim najważniejsze 

to, co jest widoczne dla oczu, ale wewnętrzne działanie Ducha Świętego. Ludzie 

tworzą Kościół, ale to Duch Święty prowadzi go według swego upodobania. Jest 

pierwszorzędnym autorem jego dziejów.  

Łatwo zapomnieć o obecności Ducha Bożego w Kościele. Dzieje się tak 

wtedy, gdy pojawiają się w nim różne i sprzeczne opinie, a o przywództwo 

ubiegają się zwolennicy odmiennych przekonań. Pierwotny Kościół nie był wolny 

od sporów i zatargów, i jak pisał Łukasz były one niemałe (pierwsze czytanie). 

Różni ludzie, nawet w dobrzej wierze, pragnęli zawładnąć Kościołem Pana. Raz po 

raz pojawia się pokusa, aby Kościół potraktować jak superpaństwo i narzucić swe 

poglądy innym. Pojawiają się tacy, którzy głoszą, że zbawienie będzie możliwe 

jedynie, jeśli Kościół przyjmie ich dyktat.  

Bóg nie pozwala, aby ludzie zniweczyli wspólnotę, którą Chrystus nabył 

za cenę swej krwi. Duch Święty zawsze pojawia się jako najważniejszy 

protagonista wydarzeń. Apostołowie zażegnali niebezpieczeństwo ostrego 

konfliktu, okazując posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Wystarczyło wsłuchać się 

w Jego wolę i ucichły niepotrzebne niesnaski. 

O konieczności posłuszeństwa Duchowi Świętemu w Kościele mówi 

również Jezus (Ewangelia). By być uczniem Jezusa i z Nim budować Kościół, 

trzeba oddać się do dyspozycji Duchowi Świętemu w szczerości i prawdzie. Trzeba 

Mu zawierzyć. On jest najlepszym nauczycielem. Pan ukazuje Go jako Tego, który 

uchroni wierzących przed zamętem i niepokojem.  

Posłuszni Duchowi Świętemu będziemy już dziś mogli budować 

wspólnotę, o której pisze Święty Jan (drugie czytanie). Piękno niebieskiego 

Jeruzalem wypływa ze zjednoczenia z Bogiem. Dołączymy w nim do niezliczonej 

rzeszy świętych, którzy żyją dla chwały Boga. 

SZÓSTA 

NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 15 do 22 maja 2022 roku. 

 

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 – kaplica na farskim ogrodzie. 

 

Poniedziałek 16.05  Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika. 

 18.00 W rocz. sakramentu małżeństwa pp. Urszuli i Marka, do MB i św. Józefa z podziękowaniem za  

  odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie. Nabożeństwo majowe. 

Wtorek  17.05  

 7.00 Za †† ciotkę Gertrudę Cebula, rodziców, dziadków i zmarłych z pokrewieństwa.  

 18.00 Nabożeństwo majowe. 

Środa  18.05  . 

 7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o pozytywny wynik egzaminów dla Anny. 

Nabożeństwo majowe. 

Czwartek  19.05  . 

 17.00 Za †† męża i ojca Bernarda, rodziców Annę i Jerzego, Jadwigę i Jana, ich rodziców i  

  rodzeństwo, brata Rudolfa, bratową Renatę, szwagrów Zygfryda i Józefa; z pokrewieństwa oraz  

  dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe. 

Piątek  20.05  .  

 17.00 Grabczok Do MB Fatimskiej Anioła Stróża z prośbą o opiekę i bł. Boże dla wnuków  

    Aleksandra i Jakuba z ok. ur. 

 18.00 W intencji klasy VIII o światło Ducha św. i bł. Boże na czas egzaminów. Nabożeństwo majowe. 

Sobota 21.05  Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika. 

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

opiekę i zdrowie dla Joachima z ok. ur., także o potrzebne łaski w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† męża i ojca Gerharda w rocz. śm., rodziców, siostrę i jej męża Jana, pokrewieństwa z obu  

  stron i dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe. 

 

Niedziela 22.05  SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 W I-szą rocz. śm. p. Cecylii Patrzek. (oraz † męża) 

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Marię i Jakuba Susczyk, ich rodziców, rodzeństwo i  

    dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† ojca Józefa Repak, dziadków Bronisławę i Władysława o spokój duszy  

  (oraz za żyjących członków rodziny Repak i Żelasko z prośbą o bł. w rodzinie). 

 15.00 Nabożeństwo majowe – kaplica u pp. Krupa . 
====================================================================== 

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

Weronika i Weronika Krupa, Sylwia Pietrek, Krystyna Siekierka 

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

Kotula.  

Bóg zapłać za przygotowanie i udział w pierwszej komunii oraz biały tygodniu oraz dar ołtarza. 

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na remont opolskiej katedry. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy i nabożeństwie spotkanie dla klasy VI. 

Zapraszamy dziewczyny i chłopców z klasy II i III do służby ministranckiej. 

Kolekta przyszłej niedzieli jako jałmużna z całego roku. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS Brynica zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 17.00 z drużyną Burza Lipki. 

Wójt gminy Łubniany zaprasza do gminnej rady młodzieży i spotkanie seniorów – plakaty w gablocie. 

Grabczok: 

Podatki od gruntów za II kwartał można płacić jutro, poniedziałek 16.05 w świetlicy w godz. od 18.00 do 19.00 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 22 do 29 maja 2022 roku. 

 

Niedziela 22.05  SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 W I-szą rocz. śm. p. Cecylii Patrzek. (oraz † męża) 

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Marię i Jakuba Susczyk, ich rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 

 10.30 Za †† ojca Józefa Repak, dziadków Bronisławę i Władysława o spokój duszy (oraz za żyjących  

  członków rodziny Repak i Żelasko z prośbą o błogosławieństwo w rodzinie).  

 15.00 Nabożeństwo majowe – kaplica u pp. Krupa. 

 

Poniedziałek 23.05  Dzień krzyżowy – krzyż na ul. Leśnej. 

   

 18.00 Procesja z modlitwami o bł. w pracy i urodzaje – po niej w tej intencji msza św. 

Wtorek  24.05  Dzień krzyżowy. NMP Wspomożenia Wiernych. 

 7.00 Za †† matkę Annę w rocz. śm., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Grabczok Procesja z modlitwami i urodzaje i bł. w pracy – po niej msza w tej intencji. 

Środa  25.05  Dzień Krzyżowy – krzyż na ul. Polnej. 

 18.00 Procesja św. Urbana z modlitwami o urodzaje i pogodę – po niej w tej intencji msza św. 

Czwartek  26.05  Dzień Matki. Św. Filipa Nerei. 

 7.00 W intencji matek naszej parafii. 

 17.00 Za †† syna Piotra Chlubek w rocz. śm. oraz jego dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

  Nabożeństwo majowe. 

Piątek  27.05  .  

 7.00 Za †† syna i brata Rafała Cossbau w 12 rocz. śm., z pokrewieństwa obu stron Cossbau i Czech.  

 17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Wilhelma Emmerling, rodziców Martę i Ryszarda, 3 szwagrów, Łucję i  

    Piotra Kurtz, z pokrewieństwa z obu stron, brata Huberta i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18.00 Nabożeństwo majowe. 

Sobota 28.05  . 

 14.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur. oraz dalsze zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† matkę Gertraud w 6 rocz. śm., ojca Jana ich rodziców i rodzeństwo oraz wszystkie dusze z  

  pokrewieństwa. Nabożeństwo majowe. 

 

Niedziela 29.05  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOSTWĄPIENIA PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† ojca Ryszard Kasperk w 3 rocz. śm., matkę Dorotę Kasperk, wszystkich z  

  rodziny Kasperek, Malosek.  

 9.15 Grabczok  Za wszystkie żyjące i zmarłe matki z okazji ich święta. 

 10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Klarę Nalewaja o bł. Boże i opiekę w rodzinie. 

 14.30 Pielgrzymka do Katedry w ramach obchodów jubileuszowych 
====================================================================== 

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

Łucja Izabela Prudlik, Katarzyna Paprocka, Klaudia Kurc 

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

Dendera.  

W tym tygodniu przypadają dni krzyżowe: jutro w Poniedziałek procesja do krzyża na ul. Leśnej – zapraszam 

szczególnie pracodawców i rzemieślników na modlitwę o bł. w pracy. 

We Wtorek procesja na Grabczoku. W Środę trzeci dzień krzyżowy i równocześnie św. Urbana – procesja i 

modlitwy o urodzaje i bł. Boże przy krzyżu na ul. Polnej. 

W Czwartek Dzień Matki – poranna msza św. w intencji matek naszej parafii. 

Od godz. 9.30 zapraszamy na spotkanie naszych seniorów na Studzionce. W sprawie transportu prosimy o 

kontakt z PZC. 

Msza szkolna o godz. 17.00. 

W przyszłą Niedzielę nasz dekanat i parafia biorą udział w pielgrzymce jubileuszowej naszej diecezji do 

opolskiej katedry. Msza św. o godz. 14.30 – zapraszam! 

 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

Znaczące zmiany wprowadziła decyzja papieża Jana Pawła z 25 III 1992 r. bullą "Totus 

Tuus Poloniae Populus". Została utworzona nowa diecezja gliwicka, której przypadło z naszej 

diecezji 90 parafii z ok. 140 kapłanami opolskimi. Nowa diecezja wraz z opolską włączone 

zostały do świeżo powołanej metropolii górnośląskiej z siedzibą w Katowicach. Dotychczasowi 

biskupi pomocniczy z Opola mianowani zostali w Gliwicach: bp Jan Wieczorek ordynariuszem a 

bp Gerard Kusz pomocniczym. Nadto 15 parafii przypadło nowej diecezji kaliskiej. W związku 

ze zmianami dnia 6 I 1993 r. konsekrowany został dla Opola nowy biskup pomocniczy Jan 

Kopiec. 

Już od 1989 r. pojawiły się możliwości prowadzenia duszpasterstwa dla wiernych 

mniejszości niemieckiej, z czym wiąże się też trudne dzieło duszpasterskiej integracji wiernych 

całej diecezji. W 1990 r. reaktywowana została charytatywna organizacja "Caritas", która do tej 

chwili tworzy na terenie diecezji znane powszechnie stacje socjalne. Natężeniu uległa 

działalność budownicza - po 1977 r. wybudowano 66 kościołów, następnych 10 jest jeszcze w 

budowie; powstało wiele obiektów kościelnych w postaci plebanii, domów katechetycznych i 

innych. 

W 1994 r. powstał w Opolu - przy żywym osobistym zaangażowaniu Biskupa Opolskiego 

- państwowy uniwersytet, jako 12 w kraju, z Wydziałem Teologicznym, w którego struktury 

weszło również Wyższe Seminarium Duchowne, które z dniem 15 VIII 1997 r. przeniesione 

zostało z Nysy do Opola. Odbudowany zamek w Kamieniu Śl. związany z miejscem narodzin 

św. Jacka stał się Jego Sanktuarium oraz siedzibą Ośrodka Kultury i Nauki Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zostało też uruchomione diecezjalne radio "Góra św. 

Anny". W latach 1995-1997 diecezja przeżywała II Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego 

pod hasłem: Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie" (por. J 2,5). W sierpniu 1996 r. 

diecezję nawiedziła figura fatimska. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach młodej struktury diecezjalnej było zwołanie 

Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej, który został uroczyście otwarty w Poniedziałek 

Wielkanocny 2 kwietnia 2002 r. i pracował przez trzy lata, do zamknięcia 29 marca 2005 r. 

Efektem znaczącego wysiłku biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, 

zaangażowanych w prace synodalne są uchwalony statuty, uszeregowane w 411 statutach w 11 

rozdziałach (Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej [2002-2005]. Statuty i Aneksy. Parafia u progu 

Nowego Tysiąclecia, Opole 2005). 

Drugi biskup opolski, abp Alfons Nossol w sierpniu 2009 r. przeszedł na emeryturę po 32 

latach sprawowania pasterskiego urzędu w diecezji opolskiej (dokumentację posługi i dokonań 

drugiego biskupa opolskiego zawiera m.in. okolicznościowa publikacja: H. Sobeczko (red.), 

Arcybiskup Alfons Nossol. 32 lata posługi biskupiej, Opole 2009). Niemal symbolicznie, jakby 

na podsumowanie tego czasu posługiwania w diecezji, odczytywać w tym kontekście można 

podniosłą chwilę beatyfikacji współzałożycielki Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety – 

Marii Luizy Merkert (zm. 1874), której w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 30 

września 2007 r. przewodniczył kard. Jose Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych. Urodzona w Nysie na początku XIX w., nazwana „śląską Samarytanką", 

stanowi ciągle uosobienie drogi Kościoła katolickiego tej ziemi, który służy ludowi i potrafi 

wydać ludzi godnych chwały ołtarzy. 

Diecezja Opolska liczy 397 parafii, zgrupowanych w 36 dekanatach, w których pracuje 

700 kapłanów diecezjalnych i 140 kapłanów zakonnych. 


