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TRZEJ A JEDEN  
„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (Ewangelia). 

Pan Bóg objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego istnienia. Posłał na 

świat Syna. On przekazał prawdę o Ojcu. O Jego miłości posuniętej do 

ofiarowania za nas swego Syna. Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. 

Przez swoje zbawcze posłuszeństwo przywraca jedność ludzi z Bogiem. 

Przezwycięża rozbicie spowodowane grzechem pierwszych ludzi. Posyła od 

Ojca Ducha Świętego. Duch kontynuuje Jego misję. Prowadzi nas do całej 

prawdy. Uczy o Ojcu i Synu. Pomaga właściwie oceniać każdą sytuację życiową.  

Pan Bóg poddał człowiekowi cały stworzony świat. Człowiek ma z niego 

dobrze korzystać. Rozwijać tkwiące w nim możliwości. Szanować jego dobra, by 

mogły służyć wszystkim. 

Syn objawił swoją równość z Ojcem. Dotąd Bóg głosił, że jest tylko 

jeden. Pogańskie bożki są fałszem. Teraz mówi, że jest jeden, ale w Trzech 

Osobach. Równych naturą i godnością. Działających zawsze razem. Syn ma 

wszystko, co należy do Ojca. Jest Jego odbiciem zrodzonym przed początkiem 

wszystkiego. Ich wzajemna miłość to Duch Święty. 

Pan Bóg dzieli się swoją miłością. Chce, byśmy się miłowali tak, jak 

Ojciec, Syn i Duch Święty. Prawda o Trzech Osobach jednego Boga przekracza 

ludzkie możliwości pojmowania. Wierzymy w słowa potwierdzone nieskończoną 

miłością. Staramy się odpowiedzieć na wielki dar poznania. By objawiona 

prawda kształtowała nasze życie. By owocowała coraz większą miłością. 

Żyjmy jak dzieci Boże. Jesteśmy powołani do udziału w Jego szczęściu. Już 

teraz przygotowujemy się do tego szczęścia przez wzajemną miłość i pomoc.

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

UDZIAŁ W BOŻYM SZCZĘŚCIU 
„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 

z mego powodu, ten je zachowa” (Ewangelia). 
 Każdy chciałby żyć szczęśliwie. Mieć dobrą rodzinę, kochające bliskie osoby. 

Posiadać odpowiednie środki utrzymania. Mieć dobrą pracę, dom, ładny 

samochód. Bardzo łatwo jednak stracić te dobra. Nie pomoże najlepsze 

ubezpieczenie, znajomości wśród VIP-ów ani duże konto w banku. 

Człowiek jest powołany do wyższych rzeczy. Prawdziwe szczęście to nie tylko 

pomyślne przeżycie kilkudziesięciu lat. Pan Bóg stworzył ludzi do udziału w 

swoim szczęściu. Jego Syn stał się człowiekiem. Przyjął ciężar naszych 

grzechów. Dał się za nas okrutnie zabić. Chce nas doprowadzić do radości 

swego Ojca. 

Kto wierzy w Syna Bożego, staje się przybranym dzieckiem Ojca. Z tej 

perspektywy ocenia wszytko, co go spotyka. Przyjmuje następstwa swej 

słabości. Łączy się w swych trudach z Synem Bożym dźwigającym krzyż. 

Pan Jezus uczy, że to, co widzimy, to tylko jedna strona rzeczywistości. 

I nie jest to strona najważniejsza. Z chwilą śmierci rozpocznie się nowy etap, 

który nie będzie miał końca. Od tego, jak wykorzystamy obecne życie, zależy 

nasza wieczność. Dobre wykorzystanie życia to przeżywanie go z Chrystusem. 

Patrzenie z Jego perspektywy. Podejmowanie trudów dla Jego sprawy. 

Gotowość do ofiary dla Niego i dla bliźnich na Jego wzór. Kto myśli tylko o 

doczesnych korzyściach, przekona się, jak znikoma jest ich wartość. Kto 

ofiarnie poświęca się dla Chrystusa, otrzyma prawdziwe, wieczne szczęście. 

Czy moje postępowanie da mi prawdziwy zysk? 

DWUNASTA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

mailto:kancelaria@parafia.brynica.opole.pl


INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 12 do 19 czerwca 2022 roku. 

 

Niedziela 12.06  UROCZYSTOŚĆ NAŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.  
 7.30 Za †† rodziców Edeltraudę i Eryka Markiewicz, teścia Eryka Prudlo, wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok   

 10.30 Za †† rodziców Pawła i Marię Kałuża, brata, siostrę, męża Gintra Hyla, jego rodziców Karola i Monikę,  

  szwagierki Marię i Irenę, 3 szwagrów, dziadków, z rodzin Kesler, Kałuża, Buchta i Hyla.  
 

Poniedziałek 13.06  Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła. 

 7.00 Za † Huberta Kurtz w kolejną rocz. śm.  

NF 18.30 Grabczok Do Matki Bożej Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Weroniki, za żyjących i  

    zmarłych z tej róży – przełożona p. Krystyna Prudlo. 

Wtorek  14.06  Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

 7.00 Za †† Herberta i Agnieszkę Patrzek, Cecylię Polok ich rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  15.06  . 

 7.00 Za †† rodziców Elżbietę i Feliksa, męża, teściów i z całego pokrewieństwa.  

Czwartek  16.06  UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. 

 7.00 Grabczok  

 8.30 Za parafian. 

 10.30 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 15 rocz.  

  sakramentu małżeństwa pp. Anny i Mateusza oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach Sówka i Warzyc.  

Piątek  17.06  Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.  

 7.00 Za †† męża i ojca Hieronima Wiesner, rodziców, teściów, braci, siostry, wujków, ciotki, zięcia  

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

 17.00 Grabczok  

Sobota  18.06  . 

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże  

  z ok. 18 rocz. ur. Mateusza Wiesner. Procesja eucharystyczna. 
 

Niedziela 19.06  DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Waltra w rocz. ur., jego rodziców, teściów, 3 szwagrów,  

  4 szwagierki, brata Zygfryda, całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców Klarę i Wincentego, Szarlotę i Emanuela, dziadków, siostry, brata,  

  szwagierki, szwagrów i z pokrewieństwa.  

 15.00 Nabożeństwo eucharystyczne z procesją 
====================================================================== 

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

Urszula Symala, Urszula Krystończyk, Bernadeta i Iweta Sochor 

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

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na obsługę Bożego Ciała. Dziś kończy się czas komunii wielkanocnej.  

Jutro Nabożeństwo Fatimskie na Grabczoku od godz. 18.30 – zapraszam! 

W Czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Prosimy parafian o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz – kaplica św. Roch – Surowina, II ołtarz – 

pomnik św. Michał – Młyńska, III ołtarz – Stara Strażnica – Klimasa i Kwiatowa, IV ołtarz – kaplica św. Jana Nepomucena – Leśna i 

Prosta. Do liturgicznej oprawy tej uroczystości zapraszam naszych ministrantów, ministrantki, lektorów i lektorki, panów szafarzy, 

panów noszących baldachim, dziewczynki do sypanie kwiatów, dzieci pierwszej komunii w strojach komunijnych, sztandar róż 

różańcowych róża Św. Barbary, druhów strażackich prosimy o zabezpieczenie procesji, wszystkich parafian do wspólnego wyznania 

wiary przez udział w procesji. Zapraszam na wieczorne procesje eucharystyczne w Sobotę i Niedzielę. 

Dziś odpust w Luboszycach a za tydzień na Świerkli – suma odpustowa o godz. 11.00. 

W przyszłą Niedzielę po mszy przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO. 

Grabczok:  

Zapraszam naszych lektorów do udziału w procesji Bożego Ciała w Brynicy. Zapraszamy mieszkańców z części II Grabczoka w 

Piątek 17.06 po mszy św. na godz. 18.00 do sprzątania wokół kościoła i w kościele, celem przygotowania do odpustu i jubileuszu ks. 

Teofila. 

W ostatnim czasie zostało odmalowane wnętrze naszego kościoła. Koszt usługi plus materiały to 12 200 zł. prezbiterium 8600 zł i 

zakrystia i przedsionka z dociepleniem stropu 3600 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim mieszkańcom za co miesięczne wpłaty na 

potrzeby naszego kościoła. 

Informacje diecezjalne: 

W najbliższą Sobotę 18 czerwca w auli seminaryjnej konferencja pt. „Katecheza wczoraj, dziś i jutro”. Jeden z wykładów poświęcony 

ks. Prof. Radosławowi Chałupniak – w gablocie plakat. 

Biskup Opolski zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach „Jubileuszowego Uwielbienie Pana”, który 

odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 16 czerwca, w Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie spotkania o 

godz. 19.00. 

W Sobotę 18 czerwca na Górze Świętej Anny odbędzie się spotkanie rodziców modlących na Różańcu za swoje dzieci. 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 19 do 26 czerwca 2022 roku. 

 

Niedziela 19.06  DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Waltra w rocz. ur., jego rodziców, teściów, 3 szwagrów, 4 szwagierki, brata Zygfryda,  

  całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców Klarę i Wincentego, Szarlotę i Emanuela, dziadków, siostry, brata, szwagierki, szwagrów i  

  z pokrewieństwa.  

 15.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna. 
 

Poniedziałek 20.06  Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. 

 18.00 Za †† rodziców Klarę i Ryszard Kokot, Elfrydę i Józefa Nanko, syna Michała i brata Norberta.  

  Procesja eucharystyczna. 

Wtorek  21.06  NMP Opolskiej. 

   

Środa  22.06  . 

 7.00 Za † Marię Mateja od róży różańcowe św. Marii Magdaleny - przełożona p. Agnieszka Cebula.  

Czwartek  23.06  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

 7.00 Za †† męża, ojca i dziadka Joachima Matros z podziękowaniem od dzieci i wnuków oraz wieczne  

  odpoczywanie.  

 17.00 Za † męża i ojca Pawła Cienia z ok. ur. Procesja eucharystyczna. 

 19.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie z ok. 60-tej  

    rocznicy święceń kapłańskich ks. Teofila Cyrys. 

Piątek  24.06  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

 8.00 W intencji dzieci, nauczycieli i rodziców na zakończenie roku szkolnego.  

 17.00 Grabczok  

Sobota 25.06  Niepokalanego Serca NMP. 

 16.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie w rodzinie z ok. 40  

  rocz. ur. p. Beaty Bort.  

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. rocz. sakramentu małżeństwa, z prośbą o  

  zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.  
 

Niedziela 26.06  TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

 7.30 Za †† rodziców Teresę i Henryka Feliks, pokrewieństwo Halek i Feliks.  

 9.30 O Bł. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinie Dendera (oraz za wszystkich zmarłych z obu stron).  

 11.00 Grabczok  Ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji parafian i gości o bł. Boże i  

    potrzebne łaski. 

 15.00 Grabczok Nieszpory odpustowe. 
====================================================================== 

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

Sabina Sochor,  Michalina Firlus, Jolanta Wiesner, Anna Woźnica  

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: św. Marii Magdaleny – przełożona p. Agnieszka Cebula.  

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział teologiczny UO. 

We Wtorek NMP Opolskiej – odpust w opolskiej katedrze. 

Zapraszam na procesje eucharystyczne: dziś o godz. 15.00, w Poniedziałek i Czwartek po wieczornej mszy. Na zakończenie procesji w 

czwartek poświęcenie wianków. 

W Czwartek Uroczystość św. Jana Chrzciciela – tego dnia przypada rocznica śmierci ks. Prof. Radosława Chłupniak.  

Również w Czwartek zapraszam w imieniu ks. Teofila na mszę dziękczynną z ok. 60 rocz. jego święceń kapłańskich na Grabczok na 

godz. 19.00. 

W Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, poranna msza św. o godz. 8.00 w intencji dzieci, nauczycieli i rodziców na 

zakończenie roku szkolnego. 

Informacje diecezjalne: 

W piątek 24 czerwca na Placu Katedralnym w Opolu odbędzie koncert charytatywny na rzecz renowacji opolskiej katedry. Rozpoczęcie 

o godz. 18.00. Wystąpi zespół „Frele” oraz „Golec uOkriestra”. Bilety w cenie 50 zł można nabyć w kancelarii parafii katedralnej w 

Opolu, na furcie Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz na portierni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Drzymały 1. 

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na Modlitewne Triduum na Górze Świętej Anny związane ze Złotym Jubileuszem diecezji 

opolskiej i zakończeniem Roku Rodziny. W Piątek 24 czerwca o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej rozpocznie się formacyjno-

modlitewne nabożeństwo ze świecami. W Sobotę 25 czerwca o 9.00 będzie sprawowana Msza św., po której na kalwaryjskim szlaku 

odbędzie się Droga Krzyżowa połączona z naukami poświęconymi tematyce małżeńsko-rodzinnej. W Niedzielę 26 czerwca, w ramach 

dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, o 10.00 sprawowana będzie Eucharystia połączona z aktem zawierzenia Bogu rodzin 

naszej diecezji. 



 

Sanktuaria Diecezji Opolskiej 
 

 

W dziejach naszej opolskiej diecezji powstały także szczególne miejsca kultu bożego, które 

określamy sanktuariami. Mamy ich obecnie 5,: 

Sanktuarium św. Jacka – Kamień Śląski 

Szczególnym miejscem w kompleksie pałacowym jest kaplica w Sanktuarium św. Jacka. Powstała 

ona w XVIII w. staraniem hrabiny Magdaleny Engelburg-Kotulińskiej--Kryszkowitz (1659-1751), wdowy 

po Baltazarze Ludwiku von Larisch. Po uzyskaniu stosownej zgody biskupa wrocławskiego Franciszka 

Ludwika von Neuburg, urządziła kaplicę w miejscu urodzenia św. Jacka. Do duszpasterskiej posługi w 

kaplicy i do troski o szerzenie kultu św. Jacka zaprosiła opolskich dominikanów. Jej syn Karol Ludwik 

gruntownie zmienił wewnętrzną architekturę kaplicy. Ufundował ołtarz bogato inkrustowany srebrem. 

Zbudował dekoracyjną posadzkę ze szlifowanych kamieni, dekoracyjne sklepienie i majestatyczną wieżę. W 

ołtarzu umieścił obraz św. Jacka ze złotą aureolą w dominikańskim habicie. Święty Jacek trzymał 

posrebrzoną statuę Matki Bożej, pozłacaną monstrancję ze srebra ozdobioną trzydziestoma sześcioma 

małymi diamentami 

Kolejna gruntowna renowacja kaplicy została przeprowadzona w 1857 r., w związku z uroczystymi 

obchodami 600-lecia śmierci św. Jacka. Zadanie to zlecono artyście złotnikowi Paulusowi z Opola. W 1945 

r., pod koniec II wojny światowej, kaplica została spalona przez wojska sowieckie, a kosztowności 

zrabowane. 

Ważnym wydarzeniem we współczesnych dziejach kaplicy św. Jacka były uroczystości 400. 

rocznicy kanonizacji św. Jacka, obchodzone w niedzielę 14 sierpnia 1994 r. Były one połączone z 

poświęceniem odbudowanego pałacu wraz z kaplicą. Ze względu na ogromne zniszczenia, nie udało się 

przywrócić jej pierwotnego kształtu i wystroju. Jej wygląd po renowacji nawiązywał do stylu całego 

odbudowanego pałacu. Kaplicę wyposażono w rokokowy ołtarz pochodzący ze zrujnowanego pałacu w 

Siestrzechowicach koło Nysy. W centralnym jego punkcie usadowiono statuę św. Jacka. Po jej bokach 

mieszczą się rzeźbione figury bł. Czesława i bł. Bronisławy. 

 W latach 2011-2012, dzięki staraniom obecnego dyrektora obiektu ks. prałata dr. Alberta Glaesera 

odnowiono kolorystykę ścian kaplicy oraz wyposażono ją w obrazy nawiązujące do pierwotnego wystroju. 

Na sklepieniu kaplicy umieszczono cztery sceny z życia Maryi: „Zwiastowanie", „Narodziny Jezusa w 

Betlejem", „Ofiarowanie Jezusa w świątyni", „Śmierć Maryi-Wniebowzięcie". Na ścianach, po przekątnej, 

umieszczono wizerunki świętych ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W prezbiterium, po obu 

stronach ołtarza, umieszczono obrazy przedstawiające św. Dominika i św. Hermana. Nad drzwiami 

wejściowymi do kaplicy znajduje się obraz przedstawiający scenę „Śmierć Jezusa na krzyżu", natomiast nad 

wejściem do zakrystii jest obraz „Stworzenie świata". Nad oknem widnieje scena „Ofiarowanie Izaaka". Na 

ścianach bocznych usytuowano obrazy św. Jana Pawła II i św. ojca Pio. Umieszczono tam również Drogę 

Krzyżową, stylem dostosowaną do pozostałych malowideł. Podniesiono retabulum ołtarza, przystosowując 

go technicznie i estetycznie do umieszczenia w centralnym jego punkcie stałej monstrancji dla celów 

całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. We wnęce prezbiterium urządzono relikwiarium, w 

którym przechowywane są relikwie świętych. To wszystko spowodowało, że kaplica nabrała bardziej 

sakralnego charakteru, a jej wystrój w pewnej mierze został zbliżony do pierwotnego. 

Sanktuarium św. Jacka przyciąga licznych pielgrzymów i turystów, przybywających na chwilę 

modlitwy oraz pragnących zwiedzić jeden z najpiękniejszych obiektów kultury na Śląsku Opolskim. 

Kult św. Jacka 

Diecezja Opolska, przystępując do intensywnej odbudowy ruin pałacu, już 17 sierpnia 1990 r. 

uroczyście obchodziła doroczny odpust ku czci św. Jacka. Po 50. latach przerwy, przy zgliszczach kaplicy 

św. Jacka zgromadziły się znów liczne rzesze pielgrzymów przybywających tu z najodleglejszych krańców 

Polski oraz goście zagraniczni, by w tym miejscu uczestniczyć w uroczystościach patronalnych ku czci 

wielkiego Syna tej Ziemi. Całemu procesowi rewaloryzacji sanktuarium towarzyszyły przede wszystkim 

starania o restaurację duchowego znaczenia miejsca urodzenia św. Jacka. Przybywający tu corocznie (od 

1990 r.) pielgrzymi byli żywymi świadkami postępu prac renowacyjnych. Uroczystości liturgiczne 

sprawowane początkowo w prowizorycznych warunkach polowych, stanowiły dziękczynienie za przywró-

cenie świetności miejscu, w którym przez wieki czczono św. Jacka. 


