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MOBILIZACJA I PRZESTROGA 
Realizatorzy filmów o życiu Pana Jezusa szukają obrazów, w których 

możemy zobaczyć Jego wskazania. Jeden z reżyserów, opowiadając o scenie, 

którą przypomina wybrany na dzisiaj fragment Ewangelii (Mk 3, 20-35), znalazł 

sposób, aby pięknie pokazać miłość Jezusa do Matki. Gdy Zbawiciel usłyszał o 

krewnych, którzy wraz z Maryją czekają na Niego przed domem, wyszedł na 

dwór, ogarnął Matkę ramieniem i, spoglądając na Nią z miłością, powiedział, że 

jest Mu bliski każdy, kto wypełnia wolę Ojca. W takim ujęciu stało się zupełnie 

jasne, że Ona jest pierwsza wśród tych, którzy chcą służyć Bogu. Maryja 

wskazana przez Jezusa jest wzorem i oparciem dla każdego, kto chce żyć po 

Bożemu.  

Szukanie dobrych wzorców jest umacnianiem nadziei, o którym pisze 

dzisiaj święty Paweł i utwierdzaniem się w dążeniu do zbawienia (por. 2 Kor 4, 

13 – 5, 1). 

W trosce o nasze zbawienie Kościół ma obowiązek ostrzegania przed 

wszystkim, co może człowieka zwieść, odwrócić uwagę od tego, co 

najważniejsze. Zawsze słysząc oskarżenia wobec Pana Boga, słysząc, że ktoś 

chce podważyć nasze zaufanie skierowane ku Stwórcy, wołajmy „Idź precz, 

szatanie!”. 

Spokojnemu postępowaniu w stronę Chrystusowych obietnic najbardziej 

zagraża pomylenie zła i dobra. Dobrem jest wszystko, co nas przybliża do Boga, 

wszystko, co od Niego oddala, jest złem. A grzech przeciw Duchowi Świętemu 

to świadome uleganie pokusie, która podpowiada, że Pan Bóg nie chce dla nas 

najwyższego dobra. Ten grzech nie może być przebaczony dlatego, że człowiek, 

który uległ takiej pokusie, nie żałuje i nie prosi o przebaczenie.  
=============================================================================================================================================================================== 

PASTERZ – OJCIEC TO SKARB 

Mimo iż wyraźnie wszędzie w Piśmie świętym widzimy jasne 

przesłanie o równej godności i wartości każdego człowieka, to jednak wciąż 

Bóg wybiera kogoś, aby przewodził innym. 
Mamy w Starym Testamencie wybranych przez Boga sędziów, 

proroków, królów, w Nowym Testamencie zaś apostołów – pasterzy stada. 

Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii: niektórzy są wybrani przez Jezusa, by 

prowadzić innych, by im przewodzić, wcale nie dlatego, że są lepsi. Jezus robi 

to dla ludzi dlatego, że „zlitował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce nie mające pasterza”, bo przecież dobry pasterz, tak jak dobry ojciec, to 

wielka potrzeba, to wielki skarb! Jezus wybiera pasterzy nie z powodu taniej 

litości, lecz dlatego, że wie, jak wielka to potrzeba, jak wielkie to dobro! Jezus 

wybiera ich nie według jakichś naszych ludzkich kryteriów, lecz zupełnie 

według tylko sobie znanego klucza. Pan jest tu bardzo suwerenny, wolny, przy 

tym stawia wybranym mężczyznom zadanie, o którym wie, że ich przerasta. 

Warto sobie o tym przypomnieć dzisiaj, w Dzień Ojca, bo właśnie dzięki nim – 

ojcom, możemy być dobrze prowadzeni. Zarówno dzięki tym ojcom 

naturalnym jak i tym, którzy swoją ojcowską miłość okazują nam poprzez 

różne duchowe posługi.  

Niech dzisiaj nabiorą odwagi wszyscy młodzi mężczyźni, których Bóg 

wybiera do ojcostwa, do przewodnictwa, do pasterzowania. Nie mówmy, że 

jesteśmy niegodni, że „są lepsi”. Ten coraz bardziej chaotyczny świat coraz 

bardziej potrzebuje mądrych ojców, i tych naturalnych i tych duchowych. 

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ojcach, którzy zrodzili nas dla Boga i do 

niego prowadzili. 
 

JEDENASTA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 6 do 13 czerwca 2021 roku. 

 

Niedziela 06.06  DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Z ok. 20 rocz. sakramentu małżeństwa Kariny i Rajmunda z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z zdrowie i  

  Boże bł. w rodzinie.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80 rocz. ur. p. Renaty Staś z prośbą o dalszą opiekę,  

    zdrowie i bł. Boże. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, Martę i Michała Kałuża ich rodziców i rodzeństwo, Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf,  

  pokrewieństwo Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo do Św. Józefa i procesja eucharystyczna. 

 

Poniedziałek 07.06   

 18.00 Za †† matkę Annę w dniu ur., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące. procesja eucharystyczna 

Wtorek  08.06  Św. Jadwigi Królowej. 

 7.00 Za †† rodziców Ferdynanda i Katarzynę, Pawła i Marię, męża Jerzego, siostrę Gertrudę i Martę, braci  

  Józefa, Pawła i Henryka oraz z pokrewieństwa.  

Środa  09.06  . 

 7.00 Za † Marię Kałuża z Niemiec z ok. ur.  

Czwartek  10.06  . 

 17.00 Za †† rodziców Pawła i Marię Kałuża, brata Jerzego, siostrę Marię, męża Gintra Hyla rodziców  

  Karola i Monikę, 3 szwagrów z rodzin Buchta, Kesler, Hyla i Kałuża. procesja eucharystyczna 

Piątek  11.06  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

 7.00  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa, dziadków Folkmer i Emmerling oraz dusze zmarłych z pokrewieństwa. 

Sobota 12.06  Niepokalanego Serca NMP. 

 7.00 Za †† rodziców Wilhelma i Zofię Mika, dziadków, wujków, ciotki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię w 10 rocz. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 13.06  JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † Huberta Kurtz w kolejną rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Do Matki Bożej Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Weroniki,  

    za żyjących i zmarłych z tej róży – przełożona p. Krystyna Prudlo. 

 10.30 Za †† ojca Ryszarda Kasperek w 2 rocz. śm., matkę Dorotę Kasperek,  

  wszystkich z rodzin Kasperek, Malosek.   

NF 17.00 Grabczok Nabożeństwo Fatimskie. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:   

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Renata Dendera, Patrycja Cebula, Regina Lukas, Natalia Koch-Smirek 

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

Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało mieszkańcom Grabczoka, i z ul.: Stawowej, Klasztornej, Powstańców 

Śl., Polnej, Opolskiej i Ogrodowej. Bóg zapłać także wszystkim grupom liturgicznym i nie tylko: ks. Teofilowi, 

szafarzom, ministrantkom i ministrantom, organistom, panom noszącym baldachim, oraz paniom z róży św. Faustyny i 

dziewczynom, druhom strażackim – zabezpieczanie procesji, dzieciom komunijnym i dziewczynkom sypiącym kwiatki. 

Kolejne podziękowanie służbom technicznym z panem Krzysztofem na czele. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 

uczestniczącym w procesji oraz mieszkańcom za dekoracje swoich posesji. 

Procesje eucharystyczne dziś o godz. 15.00 oraz w Poniedziałek i Czwartek po wieczornej mszy. Zapraszam nasze 

dziewczynki sypiące kwiaty i naszych parafian. W Czwartek na zakończenie procesji poświęcenie ziół i wianków. 

W przyszłą Niedzielę dzień fatimski – zapraszam na nabożeństwo o godz. 17.00 na Grabczok. 

W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Antoniego w Luboszycach.  

Bóg zapłać za ofiary składane na kaplicę przed pogrzebową. 

Informacja poza duszpasterskie: 

Wójt Gm. Łubniany informuje, że ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu z nieruchomości 

położonych na terenie Gminy. Termin składania wniosków 7 – 25 czerwiec br.  

Informacje można uzyskać na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw, na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy. 

Wójt gm. Murów ogłasza nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy. Dotacja do 70% kosztów. Wnioski można 

składać do 18 czerwca – szczegóły w urzędzie lub na stronie internetowej. 
Zarząd LZS Brynica zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 17.00 z drużyną z Zawady. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 13 do 20 czerwca 2021 roku. 

 

Niedziela 13.06  JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † Huberta Kurtz w kolejną rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Do Matki Bożej Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Weroniki, za żyjących i  

    zmarłych z tej róży – przełożona p. Krystyna Prudlo. 

 10.30 Za †† ojca Ryszarda Kasperek w 2 rocz. śm., matkę Dorotę Kasperek, wszystkich z rodzin Kasperek,  

  Malosek.   

NF 17.00 Grabczok Nabożeństwo Fatimskie. 

 

Poniedziałek 14.06  Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

   

 18.00 Za †† ojców Herberta i Helmuta w dniu ich ur., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  15.06  

 7.00  

Środa  16.06  . 

 7.00  

Czwartek  17.06  Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 

   

 12.00 Ślub rzymski: Klaudia Pogrzeba – Paweł Juszczyk.  

 17.00  

Piątek  18.06  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† ojca  Ryszarda Fiech w rocz. śm., matkę Elfrydę, brata Jana, z pokrewieństwa i  

    za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 19.06  . 

 7.00 Za †† męża Waltra, jego rodziców, teściów, 3 szwagrów, 4 szwagierki, dziadków z całego  

  pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† ojca Alfonsa, matkę Łucję, rodziców z obu stron, z całego pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

 

Niedziela 20.06  DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Hieronima Wiesner, rodziców, teściów, braci, siostry, wujków,  

  ciotki, zięcia z pokrewieństwa Wiesner, Król, Marud i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Ruth, jej rodziców, rodzeństwo, szwagrów, pokrewieństwo  

    z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† matkę Teresę Feliks pokrewieństwo Halek, Feliks.  

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

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Brygida i Katarzyna Sobota, Celina Jendryca, Patrycja Kokot 

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

p. Gerhard Kurtz. 

Dziś nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00 na Grabczoku – różaniec, rozważanie i procesja ze 

świecami – Zapraszam ! 

W Czwartek po mszy szkolnej spotkanie dla uczennic i uczniów klasy VI – w ramach 

przygotowanie do bierzmowania. 

W przyszłą Niedzielę po mszy przed świątynią możemy złożyć ofiary na Wydział Teologiczny 

UO. 

W przyszłą Niedzielę odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP na Świerkli. 
 

 



"Rok Świętego Józefa" 
Patris corde – ojcowskim sercem – papież Franciszek cd. 

… 
4. Ojciec przyjmujący 
Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. „Szlachetność jego serca sprawia, że 

podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, 

słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – 

choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak 

postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd” (18). 

Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest 

często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć 

może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie 

pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy 

zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. 

Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na 

podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Zdaje się, 

jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego 

doznał: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” (Hi 2, 10). 

Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest 

sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać 

nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, 

rozczarowującej części naszego istnienia. 

Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet 

jeśli jej do końca nie rozumie. 

Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: „Józefie, synu Davida, nie bój się” (Mt 1, 20), zdaje się 

powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez 

żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja 

życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli 

znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko 

zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować 

między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3, 20). 

Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje. Rzeczywistość, w swojej 

tajemniczej nieredukowalności i złożoności jest nośnikiem sensu istnienia z jego światłami i cieniami. To właśnie sprawia, 

że apostoł Paweł mówi: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). 

A św. Augustyn dodaje: „nawet i ze złego” (etiam illud quod malum dicitur) (19). W takiej ogólnej perspektywie wiara 

nadaje sens każdemu wydarzeniu radosnemu lub smutnemu. 

Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, której uczył 

nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoła „z 

otwartymi oczyma” temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność. 

Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi jakimi są, zastrzegając szczególne 

umiłowanie dla słabych, ponieważ Bóg wybiera to, co słabe (por. 1 Kor 1, 27), jest „ojcem dla sierot i dla wdów 

opiekunem” (Ps 68, 6) i nakazuje miłować cudzoziemców (20). Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa 

źródłem inspiracji dla przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-32). 
 

 
Sebastián Martínez 

Św. Józef z małym Jezusem 

olej na płótnie, ok. 1650 

Muzeum Prado, Madryt 

Mały Jezus, spoglądając na opiekuna z figlarnym uśmiechem, sięga do stojącego na stole 

koszyka z owocami. Czy to zwykła scenka rodzajowa z dzieciństwa Zbawiciela?  

Zastanawia wyeksponowanie owoców na pierwszym planie. Zapewne nieprzypadkowo są to 

winogrona i granaty. Winogrona to symbol Chrystusa, którego nazywano nawet mistycznym 

winogronem. Owoce te nawiązują do ustanowienia Eucharystii, ponieważ z winogron robi się wino. 

Z kolei granat symbolizuje zarówno mękę Pańską (z powodu soku krwistego koloru), jak i 

zmartwychwstanie. W starożytności był bowiem atrybutem Persefony, żony Hadesa (greckiego boga 

świata zmarłych), powracającej każdej wiosny z krainy umarłych. Oznaczał więc nieśmiertelność. 

Święty Józef chyba instynktownie wyczuwa, że Jezusowi zagraża jakieś niebezpieczeństwo. 

Patrzy na Niego z troską i próbuje odciągnąć Go od kosza z owocami. 

Święty Józef pełnił niezwykle ważną rolę opiekuna Jezusa i Maryi. Mimo to wiadomo o nim 

bardzo niewiele. W sztuce sakralnej, nawet gdy go przedstawiano, z reguły nie był głównym 

bohaterem dzieła. Sytuacja zmieniła się po Soborze Trydenckim, który mocno podkreślił znaczenie 

św. Józefa w wychowywaniu Jezusa. Zaowocowało to później wieloma obrazami pokazującymi 

sceny zaledwie zasygnalizowane w Biblii, a przedstawiające dzieciństwo i wczesną młodość 

Zbawiciela. 

Józef trzyma w prawej ręce ukwieconą gałązkę. To nawiązanie do legendy opisanej przez jeden 

z apokryfów (pism opowiadających o wydarzeniach biblijnych, nie uznanych jednak przez Kościół 

za wiarygodne i natchnione). Według tej legendy kapłani w Judei szukali godnego małżonka i 

opiekuna dla Maryi, prosząc Boga o wskazanie właściwego kandydata. W tłumie stał także Józef. 

Trzymana przez niego gałązka w sposób cudowny zakwitła. Kapłani odczytali to jako znak, że 

właśnie Józefowi mają oddać rękę Maryi.



 


