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OCZEKUJ Z WIARĄ PRZYJŚCIA PANA  

Chrześcijanie pierwszych wieków żyli przekonani o bliskości powtórnego przyjścia Jezusa. Ich 
wiara – jak wiara Abrahama – była wystawiona na próbę. Nie jest łatwo wyczekiwać w gotowości powrotu 

Mistrza z Nazaretu. Słowo Boże daje nam dziś nadzieję – Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 

Autor Listu do Hebrajczyków oznajmia, ze przyszła nadzieja chrześcijan jest ściśle związana z 
historią ludu wybranego. Abraham i Sara to figury, zapowiedź Nowego Ludu, odkupionego przez śmierć Jezusa 

Chrystusa. Ich zaufanie do Bogu, decyzja wyruszenia w drogę, wyjście ze swojej ziemi stanowią kluczowe 

elementy powszechnej historii bez otwarcia kart Starego Testamentu. Ojciec wiary – Abraham – wyczekiwał 

spełnienia Bożych obietnic. Nie zawiódł się, a jego potomstwo jest „tak liczne jak gwiazdy na niebie”. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus, posługując się przypowieścią, kieruje zachętę do czujności i 

gotowości na spotkanie z Nim. To my jesteśmy sługami wiernymi i roztropnymi, których zachęca do 
wypełnienia powierzonej misji. Nagroda jest wielka. To możliwość ucztowania przy niebiańskim stole i bycia 

gośćmi samego Boga. Jest jednak jeden warunek. Nie wolno nam przegapić godziny powrotu Mistrza. Zadanie 
z pozoru łatwe, ale każdy, kto kiedykolwiek oczekiwał nocą na ważny telefon czy wizytę kogoś bliskiego, wie 

jak łatwo po prostu zasnąć. 

Dziś ludzie nie potrafią czuwać, wyczekiwać nadchodzących wydarzeń. Życie jest regulowane przez 
kalendarz powiadamiające o wszystkim smart-urządzenia. Dlatego największa walka toczy się na poziomie 

duchowym – czuwać, by grzech nie nałożył na oczy duszy swoistej zasłony. Jezus od wieków „wysyła” 

sygnały zapowiadające Jego powtórne przyjście. Są nimi ludzie, sytuacje, wydarzenia, spotkania i rozmowy – 
nasza osobista historia zbawienia. 

Czy jesteśmy na tyle świadomi swojej misji jako chrześcijanie, by dostrzec „znaki czasów”? Czy 

nasze biodra są „przepasane” dobrami tego świata, opóźniając nas w drodze na spotkanie z Panem? Czy 
ewangeliczna pochodnia w naszych rękach płonie jasnym światłem wiary, czy kopci swądem grzechu? 

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

OGIEŃ, PŁOMIEŃ CZY ZAPAŁ?  

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o czymś, co jeszcze nie nadeszło. Zapowiada 

czasy, kiedy Jego uczniowie napełnieni Duchem Świętym zstępującym pod postacią ognistych 

języków wyjdą z Wieczernika, zerwą z tradycją religijną swoich rodzin i w nowej wspólnocie – 

Kościele – rozpoczną przemianę losów świata. 

Ogień, który staje się pożarem, sieje zniszczenie i spustoszenie. Ujarzmiony w piecu 

ogrzewa domowników i pozwala przygotować smaczny obiad. Ogień zamknięty w sercu 

człowieka, czyni go zdolnym do przekraczania siebie, podejmowania nowych wyzwań i 

przemiany życia. Czasami widać go w oczach zakochanych. Czasem wyczuwa go dziecko 

przytulone do piersi matki. Człowieka niesionego ogniem rozpoznamy po entuzjazmie, z którym 

zabiera się do swoich obowiązków albo zaraża swoje otoczenie. 

Ten ogień sprowokował Agnieszkę do odrzucenia względów zalotnika. Dodał odwagi 

Barbarze do okazania nieposłuszeństwa ojcu. Nakazał Maksymilianowi wystąpić z szeregu. Ten 

ogień pomógł świętej Matce Teresie wystąpić  z jednego zgromadzenia zakonnego i założyć 

nowe. Uzdolnił Oskara Romero do zajęcia miejsca po stronie ubogich i wykorzystywanych. 

Ten ogień to Duch Święty działający w chrześcijanach każdej epoki. Zdolnych do 

buntu przeciw temu, co niedoskonałe; egoizmowi, wykorzystaniu, pogardzie i 

niesprawiedliwości. Ich życie jest jak roztwór nie nasycony; ciągle chcą czegoś więcej, nigdy nie 

zadawalają się tym, co już osiągnęli. Ogień w sobie? Zacznij od zapału, podsycaj płomień! Jezus 

pragnie, abyś się spalił! 

DWUDZIESTA 

NIEDZIELA ZWYKŁA  
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DWUDZIESTA 

PIERWSZA  

NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 
 

SZEROKI HORYZONT PATRZENIA  

Do królestwa niebieskiego prowadzą ciasne drzwi. Nie możemy mieć pewności, że z 

łatwością przez nie wejdziemy. Zdołają to uczynić jedynie osoby o szerokim spojrzeniu – 

spojrzeniu miłosierdzia. 

Kościół daje możliwość wzrastania w wierze, np. przez przynależność do spólnoty 

działającej przy parafii. Jednak sama przynależność do grupy wierzących nie daje gwarancji 

zbawienia. Można bowiem słuchać słowa Bożego, uczestniczyć w Eucharystii, adorować Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie, a sercem być od Niego daleko. 

Do królestwa nie idzie się też w pojedynkę, trzeba dostrzec Chrystusa w drugim 

człowieku i mieć wyobraźnię miłosierdzia. Miłosierdzie natomiast nie chodzi w parze z 

niesprawiedliwością. 

Bóg zna nasze czyny i przenika myśli. Pragnie okazać swoją chwałę, byśmy byli Jego 

świadkami wszędzie, dokądkolwiek nas poprowadzi. Chwałę Pana głosi się słowem i czynem, 

pochodzącym z naczynia czystego serca. Bóg pragnie, byśmy kierowali spojrzenia tam, gdzie – 

jak poucza kolekta – są prawdziwe radości. Obchodzi się z nami jak z dziećmi i jak najlepszy 

pedagog, czasem tez skarci. Zgadzamy się z autorem Listu do Hebrajczyków, że nie ma nic 

przyjemnego w byciu karconym. Wiemy jednak, że pozwalanie dzieciom na wszystko – tzw. 

bezstresowe wychowanie, nie przynosi dobrych owoców. 

Adorowanie Chrystusa, pochylanie się nad Ewangelią poszerzają horyzont patrzenia na 

życie: dają siłę, by podążać prostą drogą, nie dialogować ze złem i nie ulegać kompromisom. To 

pozwoli zmieścić się w ciasnych drzwiach, które wówczas będą przed nim szeroko otwarte. 

mailto:kancelaria@parafia.brynica.opole.pl


INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 7 do 14 sierpnia 2022 roku. 

 

Niedziela 07.08  DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Antoniego Spisla, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła Peszel, 4 siostry,  

  bratową Erykę, 3 szwagrów  i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† z rodzin Świec i Molek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodzin: Trzepizur, Górski, Sosna,  

  Karkos i Tomczyk. 

 

Poniedziałek 08.08  Św. Dominika, prezbitera. 

 18.00 Za †† Marię i Jerzego Klepackich, z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  09.08  Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy 

 7.00 Za †† syna Joachima, rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, rodzeństwo,  

  brata Huberta, szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  10.08  Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 

 7.00 Za †† męża Piotra Koszyk w 20 rocz. śm. i z pokrewieństwa.  

Czwartek  11.08  Św. Klary, dziewicy. 

 18.00 Za †† rodziców Annę i Jerzego Szewczyk w rocz. śm., ich rodziców, ciotki i wujków,  

  kuzyna Jana, kuzynkę Hildę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  12.08  .  

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Jana Chrzciciela - przełożony  

    p. Norbert Molek, za żyjących i zmarłych z tej róży. 

Sobota 13.08  . 

 18.00 Za †† dziadków Wiktora i Marię, wujków Jana, Gerarda i Józefa Czech, matkę Teresę,  

  brata Rafała, babcię Gertrudę Cossbau oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 14.08  DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. SZCZEPANA. 
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Waltra Staś w 3 rocz. śmierci. 

 11.00 W intencji wszystkich parafian oraz gości przybyłych na odpust ku czci  

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

Sylwia Prudlo, Zofia Jaźwińska, Katarzyna Wierszak, Beata Wodarz,  

Hildegarda Niestrój, Sylwia i Natalia Sosna, Dżesika Klimek 

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

Za chwilę przed świątynią składamy ofiary na oprawę muzyczną uroczystości odpustowej. 

Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za zmarłych z ok. odpustu.  

W związku z naszym odpustem zapraszam do sztandarów i figur następujące osoby: sztandar róż różańcowych róża 

św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. Do figur nasza młodzież: Julia Gładki, Natalia Langosz, Justyna Pacak, 

Wiktoria Pikos, Paulina Schwientek, Zuzanna Wierszak, Madlena Cebula, Lena Dzieszko oraz chłopców: Łukasz 

Cebula, Kamil Malesa, Dawid Oremek, Kacper Antkowiak. 

Zapraszam młodzież w Sobotę o godz. 9.30 do przygotowania figur : kwiaty, mech i dodatki. 

Zapraszam do przygotowania cmentarza przez obcięci zieleni i traw. 

Przygotowanie naszych grup parafialnych – ministrantów i lektorów zapraszam w Czwartek po wieczornej mszy na 

spotkanie przed odpustowe. Na sumę odpustową zapraszam panów noszących baldachim 

W Piątek zapraszam na nabożeństwo Fatimskie na Grabczok o godz. 18.30 – przesunięte na Piątek z powodu 

odpustu. 

W Sobotę rozpoczniemy nasz odpust Nieszporami o godz. 17.30. Już od godz. 17.00 będzie okazja do spowiedzi. 

W przyszłą Niedzielę suma odpustowa o godz. 11.00. 

W imieniu ks. Biskupa ordynariusza zapraszam do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasna Górę. 

Grabczok: Zmarła p. Małgorzata Susczyk – Wieczny odpoczynek … Pogrzeb we Wtorek o godz. 11.00. Różaniec 

dziś i jutro o godz. 18.00. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 14 do 21 sierpnia 2022 roku. 

 

Niedziela 14.08  DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY 
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Waltra Staś w 3 rocz. śmierci. 

 11.00 W intencji wszystkich parafian oraz gości przybyłych na odpust ku czci św. Szczepana. 

 

Poniedziałek 15.08  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP. 

 7.30 Za †† ojca Stefana Dendera w rocz. śm., jego żonę Elżbietę oraz pokrewieństwo z obu stron.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca Pawła Szewczyk, brata Jana i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† rodziców i dziadków Elżbietę i Tomasz Ciernia, całe pokrewieństwo z obu stron.  

 

Wtorek  16.08  

 9.00 W intencji seniorów, rencistów i emerytów naszej parafii z błogosławieństwem lourdzkim. 

 18.00 Za †† zalycany i wspominanych z ok. odpustu – z procesją na cmentarzu. 

Środa  17.08  Św. Jacka, prezbitera, patrona Metropolii Górnośląskiej. 

 7.00 Za †† ojca Antoniego Bort w rocz. śm., jego żonę Martę i z pokrewieństwa z obu stron.  

Czwartek  18.08  . 

   

 18.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich ich rodziców,  

  rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  19.08  .  

    

 18.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

    zdrowie i bł. Boże dla p. Teresy Murach z ok. 45 rocz. ur. oraz o zdrowie i  

    Bożą opiekę w rodzinie. 

Sobota 20.08  Św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła. 

 7.00 Za †† ojca Jana Dendera, jego żonę Annę i z pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† rodziców Annę i Piotra Czech, brata Józefa, siostrzeńca Mattijasa Loga, bratową Mariolę  

  oraz z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 21.08  DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † ojca i dziadka Józefa Siekierka w I-szą rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Elżbietę i Wernera Staś, babcie Klarę Reiner i Martę Staś,  

    wujka Waltra oraz wszystkich z pokrewieństwa. 

 10.30  

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

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

Brygida Klimek, Krystyna i Wioletta Borowskie, Irena Bieniek 

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

Spyra.  

Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Kolekta na WTUO, także poświęcenia ziół i kwiatów. 

We Wtorek spotkanie po odpustowe dla naszych seniorów, rencistów i emerytów: rozpoczniemy mszą św. 

o godz. 9.00 z nabożeństwem i błogosławieństwem lourdzkim. Po mszy spotkanie ze śniadaniem na farskim 

podwórku – zapraszam w imieniu PZC. 

Wieczorem we Wtorek modlimy się za naszych zmarłych z okazji odpustu – zapraszam do przygotowania 

zalycek – msza o godz. 18.00 i po niej procesja z modlitwami na cmentarzu. 

W Środę liturgia czci św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej. 

W Sobotę wspomnienie św. Bernarda. 

W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim – suma odpustowa o godz. 11.00. 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 21 do 28 sierpnia 2022 roku. 

 

Niedziela 21.08  DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † ojca i dziadka Józefa Siekierka w I-szą rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Elżbietę i Wernera Staś, babcie Klarę Reiner i Martę Staś,  

    wujka Waltra oraz wszystkich z pokrewieństwa. 

 10.30  

 

Poniedziałek22.08  NMP Królowej.  

   

 18.00 Za †† rodziców Irenę i Jerzego Kałuża, Marię i Hermana Świentek, dziadków oraz  

  z pokrewieństwa Kałuża, Świentek i Klimek.  

Wtorek  23.08  

   

Środa  24.08  Św. Bartłomieja, apostoła. 

   

Czwartek  25.08  . 

   

 18.00 Za †† Marka Jeger w rocz. śm., brata Marcina, męża Piotra, rodziców Stanisława i Erykę  

  Cebula, Elżbietę i Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  26.08  NMP Częstochowskiej.  

    

 18.00 Grabczok  

Sobota  27.08  Św. Moniki. 

 

 12.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Oskara z prośbą o bł. Boże, opiekę i  

  zdrowie w rodzinie. 

 14.30 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski,  

    z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 60 rocz. ur. p. Wiktora Kandzia.  

 18.00 Za †† męża i ojca Franciszka w rocz. śm.  
 

Niedziela 28.08  DWUDZEIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

 

 7.30  

 9.15 Grabczok  Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski  

    z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie pp. Kinder. 

 10.30  
====================================================================== 

 

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

Bernadeta Sowa, Helena Marsolek, Renata Pogrzeba, Beata Hadryś  

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

przełożony p. Jerzy Kilian.  

Dziś odpust w Dobrzeniu Wielkim. 

Liturgia w tym tygodniu wspomina: jutro NMP Królową, w Środę św. Bartłomieja, w Piątek 

NMP Częstochowską, a w Sobotę św. Monikę. 
 

 

 

 


