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JEŚLI CHCESZ 

Zostać czy nie zostać do końca? Oto jest pytanie! 
Wielu sądzi, że nie uczestnicząc w życiu Kościoła ani w Eucharystii, nie 

modląc się i krytykując innych wierzących, zrobią komuś na złość. A podnosząc 

głos, zamanifestują swoją wolność, niezależność i racjonalność, bo któż „w XXI 

wieku jeszcze wierzy w «te bajki»!?”. Wychodząc urażeni z kościoła w trakcie 

kazania, ostentacyjnie trzasną drzwiami i powiedzą: „Co Kościół może o tym 

wiedzieć…!?”. 

Szkodę uczynią przede wszystkim sobie. U innych może pojawić się 

zakłopotanie, zamyślenie, może zakłuje sumienie. Niewykluczone, że przez 

grzeszność, nie dość silne świadectwo życia, czy zwykłą ludzką ułomność, nie 

dopełniliśmy słów: „A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci!” (Łk 

22,32). 

Nikogo na siłę nie można przyprowadzić do Pana Boga ani przy Nim na 

siłę zatrzymać! Mamy wskrzeszać wiarę i ją pielęgnować, abyśmy trwając w 

wierze, z niej czerpali. Nawet gdy będzie trudno żyć. To Pan rzekł: „Kto wytrwa 

do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13). Przez pokolenia słychać z 

kościelnych ambon, zza kratek konfesjonału, te same słowa: „Panie, do kogóż 

pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (Ewangelia). A Chrystus pyta: 

„Czyż i wy chcecie odejść?”. 

Trudna jest nauka Chrystusa. Zmusza do walki z grzechem, odrywa 

naszą uwagę od rzeczy przyziemnych i kieruje ku życiu wiecznemu, pośród tak 

wielu wyrzeczeń. 

Bóg nigdy się nie narzuca. Proponuje, poucza i wspiera. Od wieków mówi: 

„Jeśli chcesz…”. A my chcemy! „A my właśnie uwierzyliśmy i poznaliśmy, że 

Chrystus jest Świętym Boga”.

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

NIECH ŚWIAT SIĘ ZDZIWI! 

Świat potrzebuje Pana Boga. Na pewno słyszeliśmy to zdanie nie 

jeden raz. Ale teorię wielu zna i nic z tego nie wynika, wielu ludzi 

przeczytało Pismo Święte i nadal pozostają niewierzący, wielu 

studiowało teologię i to też nie zmieniło ich życia. 
Święty Jakub w czytanym dzisiaj fragmencie przypomina, że każdy 

jest obficie obdarowany przez Pana Boga i że prostą konsekwencją owego 

obdarowania jest służba ludziom postawionym obok, a święty Marek w 

Ewangelii cytuje oskarżenie o powierzchowność wypowiedziane przez Pana 

Jezusa do faryzeuszów pilnujących wielu zewnętrznych tradycji religijnych. 

Dar Pana Boga to jakby pięknie opakowany prezent, ale marzeniem 

Dawcy jest to, by każdy upominek sprawił radość. Trzeba więc go 

„odpakować”, czyli zauważyć, przyjrzeć mu się i zachwycić się. A potem 

skorzystać. W przemowie Mojżesza, słyszymy cel, jakiemu mają służyć 

dary Pana Boga: mają oczarować wszystkie narody. Mówiąc bardzo prosto: 

wszystkie narody mają podziwiać tych, którzy, wykorzystując dary Pana 

Boga, działają wspaniałe rzeczy.  

To nie jest niemożliwe: znamy i wynosimy na ołtarze Franciszka z 

Asyżu, Maksymiliana Kolbego, Matkę Teresę z Kalkuty, którzy zadziwili 

świat. Dzisiaj musimy przełamać barierę, która mówi w nas, że takie życie 

nie jest możliwe dla każdego. Dzisiaj Pan Bóg zachęca do podjęcia takiej 

modlitwy, a potem takiego życia, dzięki którym ludzie wokół będą chcieli 

przyjąć prawdę o Bogu. Taką prawdę, że każdego hojnie obdarował i że 

każdy może swoim życiem zachęcać do przyjęcia Bożej Miłości. 
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NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 22 do 29 sierpnia 2021 roku. 

 

Niedziela 22.08  DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Marka Jeger w rocz. śm, brata Marcina, rodziców Erykę i Stanisława Cebula,  

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

 9.15 Grabczok  Do MBNP z ok. 80 rocz. ur. p. Hildegardy Komor z podziękowaniem za otrzymane  

    łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

 10.30 Za †† matkę Marię w rocz. ur., ojca Teodora z pokrewieństwa Dendera, Palmer i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 23.08   

 17.30 Za †† męża i ojca Franciszka w rocz. śm. oraz z pokrewieństwa.  

Wtorek  24.08  Św. Bartłomieja Apostoła. 

   

Środa  25.08  . 

   

Czwartek  26.08  Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

 18.00 Za †† żonę i matkę Elżbietę Bartusz z ok. rocz. ur., rodziców Marię i Ryszarda, Łucję i  

  Franciszka, 5 szwagrów, siostrzeńca i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  27.08  Św. Moniki.  

 18.00 Grabczok Za †† brata Jana i ojca Pawła Szewczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 28.08  Św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła. 

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

  oraz z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 29.08  DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † Józefa Siekierka z ok. 91 rocz. ur.  

 9.15 Grabczok  Msza Św. dziękczynna dożynkowa - z podziękowaniem za tegoroczne  

    plony ziemi, pól, sadów i ogrodów. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

  prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla p. Weroniki i SM. Bronisławy z ok. ur. oraz  

  o potrzebne łaski w rodzinie i dla sióstr franciszkanek.  
====================================================================== 

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

Sabina Kołodziej, Teresa Spyra, Brygida Marsolek, Barbara Stotko 

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

Brygida Dendera. 

Dziś odpust w Dobrzeniu Wielkim, jutro o godz. 18.30 msza św. w I-szą rocznicę śmierci ks. Jana Kozioł 

także u św. Rocha. Stąd u nas wieczorna msza św. o godz. 17.30 – wyjątkowo. 

Liturgia najbliższego tygodnia wspomina we Wtorek św. Bartłomieja Apostoła, w Czwartek NMP 

Częstochowską, w Piątek św. Monikę, a w Sobotę św. Augustyna. 

Powoli kończy się czas wakacji dla dzieci i młodzieży – zapraszam do spowiedzi na rozpoczęcie roku 

szkolnego. 

Parafia zamierza zorganizować pielgrzymkę w dniach 24 – 26 września tego roku do Sandomierza, 

Opatowa i Kazimierza nad Wisłą. Prosimy o zgłaszanie się u ks. Proboszcza. 

Zapraszamy także na pielgrzymkę do Hiszpanii 13 -20 październik tego roku. 

Grabczok: W przyszłą Niedzielę uroczystość żniwniołka – dożynek. Msza św. poprzedzona procesją z 

posesji tegorocznych gospodarzy pp. Marii i Arnolda Jendryca o godz. 9.00. Po południu spotkanie 

dożynkowe i na zakończenie wakacji od godz. 16.00 na placu przy wiejskiej świetlicy – organizatorzy 

zapraszają! 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS Brynica zaprasza na pierwszy mecz w tym sezonie w klasie A o godz. 17.00 z drużyną z 

Dąbrowy. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 29 sierpnia do 5 września 2021 roku. 

 

Niedziela 29.08  DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za † Józefa Siekierka z ok. 91 rocz. ur.  

 9.15 Grabczok  Msza Św. dziękczynna dożynkowa - z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi,  

    pól, sadów i ogrodów. 

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

  Boże, opiekę i zdrowie dla p. Weroniki i SM. Bronisławy z ok. ur. oraz o potrzebne łaski w  

  rodzinie i dla sióstr franciszkanek.  
 

Poniedziałek 30.08   

 18.00 Do Matki Bożej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze  

  zdrowie z ok. 45 rocz. sakramentu małżeństwa i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

Wtorek  31.08  

 7.00 Za †† matkę Marię Spyra w rocz. śm., ojca Alfonsa ich rodziców, wujków i ciotki oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

Środa  01.09  Bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej. 

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

Czwartek  02.09  . 

 18.00 Za † Dariusza Bieniek, jego ojca Franciszka, rodziców Marię i Leopolda, teściów Jadwigę i  

  Huberta, szwagrów Mariana, Huberta i Manfreda, szwagierkę Gertrudę, wujków i ciotki oraz  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  03.09  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Grzegorza Wielkiego, papieża. 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† matkę Annę w rocz. śm., ojca Pawła Straus, córkę Marię i z rodziny. 

 18.30 Za †† rodziców Aurelię i Zdzisława Pawełkiewicz, Cecylię i Tomasza Sosna oraz rodzeństwo  

  Lidię, Marka i Arnolda.  

Sobota 04.09  Pierwszy Sobota miesiąca. 

 7.00  

 18.00 Za †† rodziców Cecylię i Franciszka, teściów Annę i Eryka, siostrę i szwagra, brata i bratową  

  oraz wszystkich z rodziny.  
 

Niedziela 05.09  DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski,  

  z ok. 90 rocz. ur. p. Eryki Pogrzeba, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę i bł. Boże  

  w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Franciszka Sobota w rocz. śm. oraz rodziców  

    z obu stron. 

 10.30 Dożynki parafialne - z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi, pól, sadów i  

  ogrodów. 
====================================================================== 

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

Izabela Marsolek, Elżbieta Szczepańska, Edyta Ciurlok, Ewelina Ratuszny 

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

Kotula. 

Kończy się czas wakacji dla dzieci i młodzieży – zapraszam na mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego w 

Środę o godz. 8.00. Dzieci pierwszej klasy zapraszam z szkolnymi przyborami na błogosławieństwo i 

poświecenie. 

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi 

komunii św. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 

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

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: od godz. 6.30. 

W przyszłą Niedzielę uroczystość dziękczynna za tegoroczne plony żniwniołk – dożynki. Rozpoczniemy 

procesją z placu Arnstein o godz. 10.30 – zapraszam! 



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

…  

5. Ojciec z twórczą odwagą 
Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy 

uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną 

cechę: twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu trudności 

można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić. Czasami to właśnie trudności 

wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. 

Wiele razy, czytając „Ewangelie dzieciństwa”, zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpośrednio i 

wyraźnie. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się 

o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg 

działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie 

Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem 

dla przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chce 

zabić Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, i w środku nocy organizuje 

ucieczkę do Egiptu (por. Mt 2, 13-14). 

Czytając powierzchownie te opisy, zawsze odnosimy wrażenie, że świat jest na łasce silnych i możnych, ale 

„dobra nowina” Ewangelii polega na ukazaniu, iż pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg 

zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje się być zdane na 

łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy 

tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze 

ufność w Opatrzności. 

Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w 

tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. 

Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przedstawić go Jezusowi, 

spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17-26). Trudność nie powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli 

przekonani, że Jezus może uzdrowić chorego i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na 

płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: 

«Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»” (ww. 19-20). Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają 

się przyprowadzić do Niego swego chorego przyjaciela. 

Ważna rola wychowawcy 

 
José de Ribera 

„Św. Józef z Jezusem”  
olej na płótnie, ok. 1632 

Muzeum Prado, Madryt 

Mały Jezus niesie kosz, z którego wystają stolarskie narzędzia. 

Widać, jak bardzo jest przejęty swą rolą pomocnika św. Józefa. 

Ale i Józef jest poważny. Jego spojrzenie w stronę nieba świadczy o tym, 

że jest świadomy odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Święty Józef 

pełnił niezwykle ważną rolę opiekuna Jezusa i Maryi. Mimo to wiadomo 

o nim bardzo niewiele. W Piśmie Świętym nie zanotowano ani jednego 

wypowiedzianego przez niego słowa. Również 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.  

Wiadomo, że w tym okresie Józef był, obok Maryi, 

najważniejszym człowiekiem w Jego życiu.

 

Tradycja przypisuje Józefowi zawód cieśli. Dlatego Jezus na obrazie niesie w koszu młotek, piłę i inne 

narzędzia potrzebne w pracy Jego opiekunowi. 

Józef trzyma jednak w prawej ręce nie narzędzie, ale 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 niej, kapłani w Judei szukali godnego małżonka i opiekuna dla 

Maryi, prosząc Boga o wskazanie właściwego kandydata. W tłumie stał także św. Józef. Trzymana przez niego 

gałązka w sposób cudowny zakwitła. Kapłani odczytali to jako znak, że właśnie Józefowi mają oddać rękę 

Maryi. Na obrazie Ribery gałązka zwieńczona kwiatami jest więc symbolem misji, jaką Bóg powierzył Józefowi. 


