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OTWÓRZ SIĘ! (Mk 7, 34) 
Wezwanie Chrystusa do głuchoniemego skierowane jest także do 

nas wszystkich. Wszyscy potrzebujemy się otworzyć. Wyjść z utartych 

kolein i sposobów działania i myślenia. Przyjąć powiew Bożej nowości. 

Prorok Izajasz zachęca do odwagi, ufności w Bożą pomoc. 

Zapowiada wspaniałe czasy mesjańskie. One już nastąpiły z pierwszym 

przyjściem Chrystusa i trwają do Jego powtórnego przyjścia. On uzdrawia 

chorych ludzi i zmienia pustynię w żyzną ziemię. Wzywa nas, by otwierać 

oczy niewidomym i uszy głuchym na Jego dzieła i słowa. By przemieniać 

nasze suche środowiska w glebę przyjmującą radośnie Boży zasiew i 

wydającą obfite plony. 

Z psalmistą dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła. Za pomoc 

dla potrzebujących i sprawiedliwe sądy. My też mamy współdziałać w 

Bożym działaniu. Mamy otwierać się na ludzką biedę  i pomagać tym, 

którzy jej doświadczają. Mamy właściwie oceniać ludzkie postępowanie. 

Popierać dobro, odwracać się od zła. Nie ulegać temu, co modne i głośne, 

lecz pozbawione głębszych wartości. 

Święty Jakub piętnuje lekceważenie ubogich. Każdego trzeba 

uszanować. Starać się każdego zrozumieć. W dziele wychowania bardzo 

ważne jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Nie narzucanie 

schematów, lecz pokazanie młodemu człowiekowi właściwej drogi w 

sposób, który on zrozumie i przyjmie. Jeśli otworzymy się na Bożą łaskę, 

ona będzie przez nas skutecznie przemieniać świat.

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

JAKA JEST MOJA ODPOWIEDŹ? 

Jezus stawia uczniom podwójne pytanie: co o Nim mówią inni, a 

potem pyta, za kogo oni sami, tzn. uczniowie, Go uważają. To podwójne 

pytanie przypomina, że uczeń nieustannie musi się konfrontować ze 

światem, ale nie po to, żeby iść za głosem tego świata, zasugerować się tym, 

co mówią i czynią inni, ale żeby pośród tych wszystkich głosów, które do 

niego docierają, usłyszeć głos Boga. 
W Ewangelii według św. Mateusza (Mt 16, 13-20) Jezus zaznacza, że 

odpowiedź Piotra, której udziela w imieniu uczniów, pochodzi od Ojca: 

„albowiem, nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec, który jest w niebie”. 

Piotr zaufał temu głosowi bardziej niż swoim zmysłom, bardziej niż opiniom 

innych, bardziej niż swojemu ludzkiemu rozumowi. 

A jednak chwilę później, gdy Jezus mówił o swojej męce, Apostoł 

zaprotestował, gdy to, co usłyszał od Zbawiciela, okazało się dla niego 

niewygodne i zbyt trudne oraz kłóciło się z obrazem Mesjasza, który nosił w 

swym sercu. Zaprotestował, bo tym razem poszedł za głosem natury, za głosem 

tego świata. I usłyszał mocne słowa Jezusa: „szatanie [czyli przeciwniku!], 

odejdź ode mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Przyjąć Jezusa za 

Zbawiciela to pozwolić, aby On zmieniał nasze myślenie z ludzkiego na Boże, 

a więc słuchać Jego nauki i iść za Nim, aż do końca – także wtedy, gdy wydaje 

się nam to nużące i mało efektywne, czy też trudne i bolesne, a nawet 

niemożliwe. Odpowiedź na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, tak 

naprawdę piszemy naszym życiem, które już teraz zakorzenione jest w 

wieczności. 
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CZWARTA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 września 2021 roku. 

 

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. 

 

Poniedziałek 06.09   

 18.00 W intencji rodziny Diaków bł. Boże i zdrowie w rodzinie oraz za rodziców z obu stron. 

Wtorek  07.09  

 7.00 Za † Ilzę Kałuża z ok. ur.  

Środa  08.09  Święto Narodzenia NMP. 

 7.00 Za †† rodziców Klarę i Maksymiliana Greguletz, brata Józefa, siostrę Barbarę i z rodziny  

  Bartusch. 

Czwartek  09.09  . 

 17.00 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie  

  z ok. 15 rocz. sakramentu małżeństwa.  

Piątek  10.09  .  

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

    pokrewieństwa. 

Sobota 11.09  . 

 7.00 Za †† męża w Alfreda Wiesner w I-szą rocz. śm.  

 18.00 Za †† ojca Wernera w rocz. śm., matkę Elfrydę, ciotkę Wiktorię, ich rodziców i z całego  

  pokrewieństwa.  

 

Niedziela 12.09  DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Józefa Hanusik w rocz. śm., matkę Agnieszkę, męża Huberta, teściów  

  Annę i Pawła oraz z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Annę Kuczera w rocz. śm., jej męża Juliusza, rodziców  

    Gertrudę i Pawła Kalus, braci Józefa i Joachima, 3 szwagrów i  

    z pokrewieństwa z obu stron. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† 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:  

Klaudia Piekorz, Sylwia Hanusik, Gizela Moch, Adelajda Patrzek 

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

Za chwilę przed świątynią możemy składać ofiary na pomoc uchodźcom z Afganistanu. 

W Środę święto Narodzenie NMP. Po mszy poświęcenie ziarna i nasion do siewu. 

W Czwartek zapraszam na mszę szkolną dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej o godz. 17.00. Po mszy spotkanie 

dla uczennic i uczniów klasy VI przed bierzmowaniem. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na opał do naszych obiektów parafialnych. Po mszy przed świątynią możemy złożyć 

ofiary na Wydział Teologiczny UO. 

Za tydzień beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Zapraszam do nowenny! 

Zapraszam do zamawiania mszy św. na 2022 roku – Jubileusze i terminowe! 

Informacje diecezjalne: W przyszłą Niedzielę pielgrzymka złotych jubilatów w Opolu. 

Odpust Podwyższenia Krzyża i Obchody Kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniach 8-12 września. 

Prośba aby uczestnicy pielgrzymki do Sandomierza i okolic wpłacili w tym tygodniu pieniążki. 

Grabczok: 

W sierpniu na nasz kościół zebrano 1660,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdecznie Bóg 

zapłać. W dniu 16.09.2021 r. po godz. 15:30 w szkole w Zagwiździu możliwość zaszczepienia się przeciw COVID – 

19 – zgłoszenia do Piątku 10.09 w GOPSie. 

Urząd GM w Murowie informuje o nieodpłatnej pomoc prawnej w Środy i Piątki w Starych Budkowicach. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 12 do 19 września 2021 roku. 

 

Niedziela 12.09  DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Józefa Hanusik w rocz. śm., matkę Agnieszkę, męża Huberta, teściów Annę i Pawła  

  oraz z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Annę Kuczera w rocz. śm., jej męża Juliusza, rodziców Gertrudę i Pawła  

    Kalus, braci Józefa i Joachima, 3 szwagrów i z pokrewieństwa z obu stron. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† 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.  

 

Poniedziałek 13.09  Św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła. 

 17.00 Za †† ojca Józefa Wiesner, matkę Edeltraudę, dziadków Wiesner i Kinert.  

NF 18.30 Grabczok Za uczestników Nabożeństwa Fatimskiego z Brynicy od parafian z Grabczoka. 

Wtorek  14.09  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 7.00 Za †† córkę, męża, rodziców, teściów, brata i szwagrów.  

Środa  15.09  NMP Bolesnej. 

 7.00  

Czwartek  16.09  Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 

   

 17.00 Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka, teścia Piotra i z pokrewieństwa.  

Piątek  17.09  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† męża Jarosława i syna Alana Niemiec w 5 rocz. śm. 

Sobota 18.09  Św. Stanisława Kostki, zakonnika. 

 7.00 Za †† dwie matki Annę i Marię, ich męża Pawła, 3 braci, 4 bratowe, męża Waltra, i wszystkich z  

  rodzin Spisla, Richter, Świerc, Nowak, Gopoń.  

 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w  

  rodzinie.  

 

Niedziela 19.09  DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 W 30 dzień śm. p.  Józefa Siekierka.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Wilhelma i Franciszkę Cyrys, Piotra i Marię Patrzek,  

    męża Huberta Patrzek oraz brata Antoniego Cyrys. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z ok. 4 rocz.  

  sakramentu małżeństwa oraz ur. córki z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w  

  rodzinie.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Sonia Jendryca, Maria Mateja, Gabriela Długosz, Ewelina Pogrzeba 

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

Jerzy Kilian.  

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu opolskiego. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy spotkanie dla uczennic i uczniów klasy VII przed 

bierzmowaniem. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na remonty obiektów diecezjalnych. 

Zapraszam do zamawiania mszy św. na 2022 roku – Jubileusze i terminowe! 

Informacje diecezjalne: 

W Sobotę Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach. 

W Niedzielę na Górze Św. Anny dożynki diecezjalne.  

Dzień Katechety i Nauczyciela odbędzie się w czwartek 16 września 2021 roku w kościele seminaryjnym w 

Opolu - Rozpoczęcie o godz. 16.30. 

 



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

…  

5. Ojciec z twórczą odwagą 
… 

Ewangelia nie podaje żadnych informacji na temat tego, jak długo Maryja i Józef pozostali z Dzieciątkiem w 

Egipcie. Na pewno jednak musieli jeść, znaleźć dom, pracę. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie 

Ewangelii na ten temat. Święta Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie inne 

rodziny, jak wielu naszych braci i sióstr migrantów, którzy także i dziś narażają swe życie, zmuszeni przez 

nieszczęścia i głód. W tym sensie uważam, że św. Józef jest doprawdy szczególnym patronem tych wszystkich, 

którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy. 

Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa, że wstaje on, zabiera ze sobą 

Dziecię i Jego Matkę, i czyni to, co Bóg mu nakazał (por. Mt 1, 24; 2, 14.21). Istotnie, Jezus i Maryja, Jego Matka, 

są najcenniejszym skarbem naszej wiary (21). 

W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która „postępowała naprzód w pielgrzymce 

wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża” (22). 

Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób 

są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na 

świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, 

otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, 

który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef 

nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a 

jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi (23). Józef, chroniąc Kościół, 

nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę. 

To Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, 

każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako 

opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających. I właśnie dlatego 

Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił 

się z nimi. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego Matkę; 

kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dziecięciem i Jego Matką. 
 

W blasku świecy  

 
Gerard van Honthorst „Dzieciństwo Jezusa”  

olej na płótnie, ok. 1620 Ermitaż, Sankt Petersburg 

Warsztat stolarski św. Józefa pogrążony jest 

w ciemności. Mały Jezus trzyma więc świecę, by 

Józefowi łatwiej się pracowało. Świeca oświetla 

bardzo dobrze twarz Zbawiciela, który z podziwem i 

miłością wpatruje się w swego opiekuna. 

W XVII wieku bogaci mieszczanie często 

zamawiali u artystów kameralne dzieła, które miały 

dekorować ich mieszkania. Wiele osób pragnęło 

zawiesić na ścianie obraz przedstawiający Jezusa 

jako dziecko, w cieple domowego ogniska. Obraz 

taki mógłby pełnić funkcje pedagogiczne w stosunku 

do dzieci zamawiającego.

Widzimy więc, jak Jezus pomaga Józefowi, ucząc się od niego zawodu. Józef został przedstawiony, 

zgodnie z tradycją, jako człowiek już niemłody. Chociaż nie patrzy na Jezusa, widać, że obu łączy bardzo mocna 

więź. Artysta osiągnął to wrażenie, oświetlając blaskiem świecy jednakowo dwie twarze: pełne miłości oblicze 

Jezusa oraz dobrotliwą i łagodną twarz Józefa. 

Dwa anioły stojące za plecami Jezusa wskazują tę scenę, jakby chciały powiedzieć widzom, by brali 

przykład z tej rodzinnej miłości. Ich obecność na obrazie wynika z potrzeby nadania dziełu bardziej religijnego 

charakteru. Gdyby nie delikatna aureola nad głową Józefa, można by bowiem pomyśleć, że to rodzajowa scena, 

pokazująca zwykłych ludzi. 

Umieszczenie świecy w ręce Jezusa w zręczny sposób nawiązywało też do znanego cytatu z Ewangelii 

według św. Jana: „A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: »Ja jestem światłością świata. Kto idzie 

za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia«” (8,12). Święty Józef był jednym z tych, 

który nie chodził w ciemności i otrzymał światło życia. 


