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BOGACZ DUCHOWY?       

Wobec spektakularnego charakteru różnych akcji i rozgłosu, 

który próbują zdobyć sobie ludzie udający społeczników, a także hałasu, 

jaki towarzyszy wszystkiemu, co chce się przebić, wielu wierzących pyta: 

co ja mogę zrobić dla ewangelizacji? W jaki sposób służyć Chrystusowi i 

Kościołowi, mając do dyspozycji „wdowi grosz”?  

Na te pytania otrzymujemy dziś odpowiedź: „Synu, z łagodnością 

wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował” (I 

czytanie). Chrystus uczy pokory. Świat zmieniają nie krzykacze, kolorowe 

reklamy, wielkie imprezy, ale święci, ludzie o wielkim duchowym formacie. 

Na wzór Chrystusa „cisi i pokornego serca”, zawsze i wszędzie będący sobą, 

żyjący według zasad ewangelicznych, modlący się „w swej izdebce”, ich 

„lewa ręka nie wie, co daje prawa”.  

Niestety, „na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa” – przestrzega 

Syracydes. Brońmy się przed tą niebezpieczną chorobą za pomocą 

„rozumnego serca” (I czytanie). Warto zapamiętać słowa Maxa Schellera: 

„Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości tego świata. 

Pokorny staje się duchowym bogaczem”. Dietrich von Hildebrand napisał: 

„Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich 

cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Jezusie. Ale ma ona w sobie 

samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno”. Kard. 

George Basil Hume powiedział wprost: „Pokora jest fundamentem życia 

duchowego, bo stanowi jego początek”. Zechciejmy mieć to na uwadze w 

naszej codzienności. 

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

CO TO JEST MĄDROŚĆ?  

Nikt z nas nie chce uchodzić za głupca. Sam Jezus wzrastał w 

mądrości, a Bóg wszczepił w serce każdego człowieka pragnienie rozwoju. 

Warto zapytać: jaką miarą mierzyć mądrość? Umiejętnością zdobycia 

władzy? zarządzania polityką? finansami? tytułami naukowymi…? 
Autor biblijny poucza, że ludzkie wysiłki zmierzające do zdobycia 

mądrości są niewystarczające. Wskazuje na potrzebę uległości Duchowi 

Świętemu i pokorę umysłu, która otwiera człowieka na mądrość prowadzącą do 

zbawienia (I czytanie). 

Psalmista zwraca uwagę na przemijalność ludzkiego życia i prosi: 

„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. Ukazuje mądrość 

w perspektywie wieczności, ku której każdy z nas zmierza. Mądrość więc, o 

której mówi Biblia, nie jest przede wszystkim jakąś teorią, wiedzą naukową, 

lecz takim życiem, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu. 

Przykład tej mądrości daje nam św. Paweł, wstawiając się u swego 

przyjaciela Filemona za Onezymem (II czytanie). Ten zbiegły niewolnik mógł 

zostać dotkliwie ukarany za ucieczkę od swego pana, bo – w świetle prawa 

rzymskiego – był jego własnością. Apostoł uczy, że człowieka należy 

traktować jak osobę, a nie jak rzecz. Sam daje przykład mądrości, która 

dotyczy relacji międzyludzkich postrzeganych w świetle wiary. 

Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że mądrością jest troska o osobistą 

więź z Jezusem, także wtedy, gdy najbliższa rodzina tego nie rozumie. Wybór 

Ukrzyżowanego jako wartości najwyższej jest trudny. Lecz każdy człowiek w 

życiu napotka krzyż. I każdy ma wybór: nieść go z Chrystusem lub samemu. 

Mądrość to wybór Jezusa. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 28 sierpnia do 4 września 2022 roku. 

 

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 Za † Bernarda Borndorff. 
 

Poniedziałek 29.08  Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela. 

 18.00 W I-szą rocz. śm. brat Waldemara oraz rodziców Ernę i Antoniego Warzic i dusze w czyśćcu cierpiąc.  

Wtorek  30.08  

 7.00 Za †† żonę i matkę Elżbietę Bartusz, rodziców Marię i Ryszarda, Łucję i Franciszka, szwagrów  

  Alojza, Konrada, Wernera, Kazimierza, Pawła, siostrzeńca Krystiana i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  31.08  . 

 7.00 Za †† matkę Marię Spyra w rocz. śm., jej męża Alfonsa, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  01.09  Św. Bronisławy, dziewicy, patronki Diecezji Opolskiej. 

 8.00 W intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców na rozpoczęcie nowego  

  roku szkolnego. 

Piątek  02.09  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† matkę Annę, ojca Pawła Strauss, dziadków Szczepurek i Hadasch. 

 18.30  

Sobota 03.09 Pierwsza Sobota miesiąca. Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła. 

 7.00  

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

  opiekę i zdrowie dla Weroniki i SM Bronisławy z ok. 60 rocz. ur., oraz potrzebne łaski w rodzinie  i  

  dla sióstr franciszkanek.  

 18.00 Za †† ojca Gerarda Konieczko, teścia Pawła Ciernia, Dorotę Kawecką i z pokrewieństwa z obu stron.  
 

Niedziela 04.09  DWUDZEIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

    DOŻYNKI PARAFIALNE – ŻNIWNIOŁK.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Msza dziękczynna – dożynkowa – z podziękowaniem za tegoroczne plony  

    ziemi, pól, sadów i ogrodów. 

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

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

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

Grażyna Śniatała, Katarzyna Pikos, Anna Świentek, Patrycja Kotula 

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

W tym tygodniu rozpoczynamy nowy miesiąc – zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i komunii wynagradzającej 

Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 

W Czwartek rozpoczęcie nowego roku szkolnego: zapraszam na mszę św. o godz. 8.00 w intencji dzieci i młodzieży, 

nauczycieli i wychowawców oraz rodziców. Dzieci klasy pierwszej zapraszam z tornistrami i szkolnymi przyborami, na 

zakończenie mszy błogosławieństwo dla tych dzieci i poświęcenie szkolnych przyborów. 

W Piątek msze św. o godz. 7.00 i 18.30. Do południa odwiedziny u naszych chorych. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: 6.30 różaniec, msza z komunią i po 

niej medytacja tajemnicy różańcowej. 

Za tydzień w naszej parafii święto dziękczynienia za tegoroczne plony – żniwniołk. Przed sumą o godz. 10.30 wyruszy 

procesja z placu Arnstein do świątyni. 

Grabczok: W Piątek od godz. 16.15 okazja do spowiedzi. Za tydzień dożynki – żniwniołk: tegoroczni gospodarze to pp. 

Wioletta i Damian Sosna. Procesja z posesji gospodarzy od godz. 9.00 – zapraszam. W mijającym miesiącu sierpniu na 

nasz kościół zebrano 1710,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Zmarł p. Marcin Cossbau: Wieczny odpoczynek … Pogrzeb w Poniedziałek o godz. 11.00, w Niedzielę o 15.00 różaniec. 

Informacja poza duszpasterska: Rada Sołecka w Brynicy, LZS, Stowarzyszenie Odnowy Wsi wraz z Mieszkańcami 

organizuje w sobotę 3 września o godz. 20:00 pod wiatą obok boiska LZS - "BIESIADĘ DOŻYNKOWĄ" - będącą formą 

podziękowania, za prace na rzecz Sołectwa. Zaproszenie dotyczy zarówno Mieszkańców Brynicy, Surowiny, jak i innych 

zainteresowanych tym wydarzeniem. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 4 do 11 września 2022 roku. 

 

Niedziela 04.09  DWUDZEIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

    DOŻYNKI PARAFIALNE – ŻNIWNIOŁK.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Msza dziękczynna – dożynkowa - z podziękowaniem za tegoroczne plony ziemi, pól ,  

    sadów i ogrodów. 

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

 

Poniedziałek 05.09   

   

 18.00   

Wtorek  06.09  

 7.00 Za †† kapłanów. 

Środa  07.09  . 

 7.00 Za † Henryka Kilian od róży różańcowej św. Szczepana – przełożony p. Jan Spyra. 

Czwartek  08.09  Święto Narodzenia NMP. 

   

 17.00 Za †† matkę Ingeborgę Grala w I-szą rocz. śm.  

Piątek  09.09  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† Martę Staś, synów Waltra i Wernera, synową Elżbietę  i wszystkich z  

    pokrewieństwa. 

Sobota 10.09  . 

   

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

  rodzinie pp. Moniki i Marka Diaków.  

 

Niedziela 11.09  DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 W 30 dzień po śmierci p. Henryka Kilian. 

 9.15 Grabczok  Za † Małgorzatę Susczyk w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców Marię i Gerharda Grochula, ich  

  rodziców Agatę i Karola Kinert, Otylię i Augusta Grochula, siostrę Urszulę i  

  szwagra Czesława Płocienickich oraz za wszystkich †† i poległych z rodziny.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Irena Szczęsna, Ewelina Świentek, Maria Resel, Grażyna Stenzel 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny 

– przełożona p. Agnieszka Cebula.  

Dziś święto dziękczynienia za tegoroczne plony – żniwniołk. 

W Czwartek święto Narodzenia NMP – ku jej czci po mszy poświęcenie ziarna i nasion. 

W Czwartek msza św. szkolna o godz. 17.00 – do mszy zobowiązane są dzieci i młodzież 

szkoły podstawowej. 

W Najbliższy Czwartek po mszy św. spotkanie dla młodzieży klasy VIII. 

Grabczok: 

W Czwartek święto Narodzenia NMP i ku jej czci poświęcamy ziarna i nasiona, a uczynimy 

to w Piątek po mszy św. 
 



 

Sanktuaria Diecezji Opolskiej 
 

 

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

sanktuariami. Mamy ich obecnie 5, a są nimi: Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej, Sanktuarium św. Anny, 

Sanktuarium św. Jacka, Sanktuarium św. Rity, Sanktuarium św. Józefa 
 

Sanktuarium św. Rity w 

Głębinowe 
23 maja 2021 roku, w Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego, Ksiądz Biskup 

Andrzej Czaja ustanowił w Głębinowe 

Sanktuarium św. Rity. 

   
Kult św. Rity w Głębinowie narodził się przede wszystkim w duchu wdzięczności za niezwykłe 

wstawiennictwo tej Świętej i wypraszane przez nią łaski. Z drugiej strony zapoczątkowanie nabożeństw było 

również odpowiedzią na pragnienie wielu osób, które na co dzień próbują żyć duchowością, jaką kierowała się 

Święta „ciernia i róży”. 

Pierwsze nabożeństwo ku czci św. Rity odbyło się w Głębinowie 22 listopada 2014 r. Z miesiąca na 

miesiąc na modlitwie zaczęło gromadzić się coraz więcej wiernych, a parafia rozpoczęła staranie o otrzymanie 

relikwii. Już 22 maja 2015 r. to pragnienie stało się faktem. Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała wprowadził 

uroczyście do głębinowskiego kościoła relikwie św. Rity. Był to fragment tuniki, w której Święta została złożona 

do grobu. To wydarzenie było przełomowym momentem w rozwoju kultu. Kolejne miesiące sprowadzały do 

Głębinowa coraz więcej pielgrzymów przybywających zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wśród składanych 

intencji modlitewnych coraz częściej zaczęły pojawiać się także podziękowania i świadectwa niezwykłego 

wstawiennictwa św. Rity. 22 lipca 2017 r. została poświęcona nowa figura przedstawiająca Świętą. Została ona 

ofiarowana jako wyraz wdzięczności za wyproszoną łaskę. W grudniu 2018 r. parafia otrzymała kolejny 

niezwykły dar, nowy ołtarz główny. Wtedy też została podjęta decyzja, że w jego centrum ma znaleźć się obraz 

św. Rity, której wizerunek zostanie specjalnie namalowany dla Głębinowa. Praca została zlecona malarzowi, 

Adamowi Grochalskiemu z Brzegu. Poświęcania obrazu dokonał 22. lutego 2019 r. ks. dr Albert Glaeser, prałat, 

dyrektor „Sebastianeum Silesicum” w Kamieniu Śląskim. Rok 2019 okazał się niezwykły w historii miejsca 

kultu św. Rity w Głębinowie poprzez jeszcze jedno wydarzenie. 14 maja Fr. P. Josephus Sciberras, Postulator 

Generalny Zakonu Świętego Augustyna, za pośrednictwem ks. dr Arkadiusza Noconia, przekazał dla parafii 

relikwie św. Rity stopnia pierwszego: (z ciała świętej Rity z Cassi). Relikwie zostały złożone w specjalnie 

przygotowanym relikwiarzu, wykonanym według projektu Adama Grochalskiego. Są one umieszczone w ołtarzu 

głównym, w specjalnej niszy, znajdującej się nad obrazem świętej patronki. 

 

Głębinowski wizerunek św. Rity został namalowany przez Adama Grochalskiego na przełomie lat 

2018/2019. Możemy odkryć niespotykane dotąd przedstawienie postaci św. Rity, co zapewne stanowi o 

wyjątkowości tego dzieła.  

Św. Rita ukazana została jako stająca w śniegu, z którego wyrastają krzewy róż. Część z nich, mimo 

zimowej pory, przechodzi w zielone, żywe pędy i kwitnie, zamykając się w charakterystycznym wieńcu nad 

postacią świętej. Na kwiecie znajdującym się na samej górze różanej korony spoczywają trzy pszczoły. W ten 

sposób malarz nawiązał do kluczowych momentów w biografii świętej, której życie można nazwać historią „od 

pszczół do róż”.  

Postać w jednej ręce trzyma koronę cierniową, a w drugiej nieproporcjonalnie duży krzyż, na który 

spogląda w bardzo wymowny sposób. To właśnie jest najważniejsze przesłanie, które wypływa z bardzo 

głębokiej duchowości św. Rity. Wszystko, co przychodzi człowiekowi przeżywać w życiu, ma dokonywać się 

przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Nasze ludzkie cierpienia w ten sposób wpisują się w mękę 

samego Jezusa. Tę prawdę dodatkowo podkreśla rana ciernia na czole św. Rity, stygmat poprzez który łączyła się 

duchowo i fizycznie z cierpiącym Panem.  

Cały obraz promieniuje jasnością, co ma podkreślać znaczenie wiary w życiu naznaczonym 

przeciwnościami i trudnościami. To wiara w historii św. Rity była jej światłem, które opromieniało ciemności 

cierpień i bólu, a dzięki któremu nigdy nie utraciła nadziei. 


