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WIELKA RADOŚĆ PANA BOGA 

Dzisiejsza Ewangelia obfituje w przykłady, które pokazują, że bez 

względu na to, jak „narozrabialiśmy w życiu”, wciąż mamy szansę, że Bóg 

nas odnajdzie i, jak niedoszłemu topielcowi, rzuci do głębokiej wody koło 

ratunkowe.  
Gdy wsłuchujemy się w słowa Pana Jezusa odnoszące się do 

nawracających się grzeszników, to zawsze przebija z nich myśl o przebaczeniu 

opartym na miłości. Wielka jest radość pasterza, który odnalazł tę jedną 

zagubioną owcę. Podobnie czyni kobieta, która odnalazła drachmę, oraz 

miłosierny ojciec, do którego powrócił syn po długiej tułaczce.  

Oblicze Pana Boga nie jest zakryte i dostępne jedynie dla wąskiej grupy 

wybranych osób. Bóg jest bezgranicznie miłosierny, a co za tym idzie, każdy 

człowiek, nawet największy grzesznik, gdy tylko zachce się nawrócić, będzie 

mógł Go zobaczyć. Jako ludzie grzeszni doświadczamy w życiu różnych 

słabości, zranień i upadków. Czasem to my jesteśmy tymi, którzy ranią i 

krzywdzą. Ale bywa i tak, że stajemy się ofiarami zła i grzechu, któremu ulegli 

inni ludzie. 

Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, bez względu na to, po której 

stronie się znaleźliśmy – czy jesteśmy tą zagubioną owcą, czy też jedną ze stada, 

która pozostała wierna pasterzowi – otwórzmy nasze serca na Boże miłosierdzie. 

Przyjmujmy je tak, jak uczynił to marnotrawny syn. Prośmy Ojca o darowanie 

naszych win i powracajmy do Niego, nawet czyniąc to wielokrotnie. Bądźmy 

jednocześnie tymi, którzy jak miłosierny ojciec potrafią przebaczyć i przyjąć 

zagubionego i żałującego za swoje grzechy człowieka. 

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

NIE MOŻECIE SŁUŻYĆ BOGU I MAMONIE!  

Od wszystkich oczekujemy uczciwości, a nie zawsze wymagamy jej 

od siebie. Dużo czasu spędzamy, korzystając ze środków społecznego 

przekazu, a czy właściwie oceniamy to, co nam dają?  
Modlimy się za pracowników mediów i za tych, którzy z nich 

korzystają. Może często podobni są do osób z proroctwa Amosa − oszustów i 

oszukiwanych (I czytanie). A można dobrze służyć i mądrze korzystać z tego, 

co jest nam dane, trzeba tylko być odpowiedzialnym. 

Chrystus stawia przed nami wspaniałe wzory. Dziękujemy za Światowe 

Dni Młodzieży. Za pielgrzymów z tylu krajów. Za świadectwo ich wiary i 

modlitwy. Za głębokie przeżycie wspólnoty. Za ofiarny trud wolontariuszy i 

osób przyjmujących gości. Dziękujemy za spotkanie z Piotrem naszych 

czasów. Za jego głębokie słowa. Za świadectwo prostoty i życzliwości dla 

wszystkich. Za wspólną modlitwę. 

Modlimy się o trwałe owoce tych przeżyć. Byśmy umieli rozpoznawać 

to, czego Chrystus od nas oczekuje. Byśmy nie dali się zwieść kolorowym 

reklamom. Byśmy umieli odróżnić prawdę od fałszu.  

Wykorzystujmy każdą sposobność do czynienia dobra. Módlmy się za 

wszystkich. Także za tych, którzy nam szkodzą i chcą nas wykorzystać. 

Chrystus pragnie również ich zbawienia. Niech to, czym dysponujemy, 

przynosi pożytek i radość innym.   

Odrzućmy to, co nam zasłania Pana Jezusa. Co od Niego oddala. 

Szanujmy doczesne wartości, w tym media jako środki do czynienia dobra. Nie 

róbmy z nich bożków. Wychowujmy własne sumienia. Ćwiczmy wrażliwość. 

Umiejętność słusznej oceny. Wpatrujmy się w Chrystusa i naśladujmy Jego 

miłość. 
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PIĄTA NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 11 do 18 września 2022 roku. 

 

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 zmarłych i poległych z rodziny.  

 

Poniedziałek 12.09   

 18.00 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.  

Wtorek  13.09  Św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora kościoła. 

NF 18.00 Grabczok W intencjach uczestników nabożeństwa fatimskiego z Brynicy od parafian z Grabczoka. 

Środa  14.09  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 7.00 W 30 dzień śm. p. Hildegard Linn. 

Czwartek  15.09  NMP Bolesnej. 

 17.00 Za †† ojca Józefa Wiesner, matkę Edeltraudę Wiesner, dziadków Wiktorię i Norberta Wiesner, Agatę  

  i Karola Künert, wujków i ciotki, kuzynów oraz z całego pokrewieństwa Wiesner i Künert.  

Piątek  16.09  Św. Korneliusza i Cypriana, męczenników.  

 17.00 Grabczok Za †† męża Jarosława i  syna Alana Niemiec w 6 rocz. śmierci. 

Sobota 17.09  . 

 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

  Boże w rodzinie.  

 

Niedziela 18.09  DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Józefa w rocz. śm. i Agnieszkę Hanusik, Marię i Huberta Mateja,  

  Annę i Pawła i wszystkich z pokrewieństwa.  

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

    męża Huberta Patrzek oraz brata Antoniego Cyrys. 

 10.30 Za †† żonę Gertrudę Kurc z ok. 3 rocz. śm., jej rodziców Elżbietę  i Jana oraz  

  teściów Franciszkę i Antoniego dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Renata i Justyna Dendera, Patrycja Cebula, Regina Lukas, Natalia Koch 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. Faustyny – przełożona p. 

Weronika Kansy.  

Za chwilę będziemy mogli złożyć ofiary na WTUO. 

Bóg zapłać za udział w dożynkach przed tygodniem wszystkim organizatorom oraz starostom dożynkowym. 

Bóg zapłać także za dary z tej okazji złożone, dziękuje także za dary składane przez cały rok. 

Jutro w Poniedziałek spotkanie dla ministrantów po wieczornej mszy św. 

We Wtorek Nabożeństwo Fatimskie na Grabczoku o godz. 18.00. Zapraszam. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci klasy III, które w tym 

roku szkolnym przygotowują się do pierwszej spowiedzi i komunii św. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych.  

Za tydzień dożynki diecezjalne na Górze św. Anny.  

Prośba aby osoby jadące na pielgrzymkę wpłaciły drugą cześć – Bóg zapłać. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - III rata, będzie zbierany w dniu 15.09.2022 r. tj. w 

Czwartek od godz. 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy. 

Dziś przypomnę dożynki gminne w Luboszycach o godz. 14.30 umzug – korowód i nabożeństwo. 

Grabczok 

Podatki od gruntów można płacić w czwartek 15 września w świetlicy wiejskiej w godz. 18.00 do 19.00.  

Po podatkach o godz. 19.15 odbędzie się zebranie wiejskie celem którego będzie ustalenie funduszu sołeckiego 

na 2023 rok 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 18 do 25 września 2022 roku. 

 

Niedziela 18.09  DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Józefa w rocz. śm. i Agnieszkę Hanusik, Marię i Huberta Mateja,  

  Annę i Pawła i wszystkich z pokrewieństwa. 

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

    Patrzek oraz brata Antoniego Cyrys. 

 10.30 Za †† żonę Gertrudę Kurc z ok. 3 rocz. śm., jej rodziców Elżbietę  i Jana oraz teściów Franciszkę i  

  Antoniego dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 19.09   

 18.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o  

  dalsze bł. Boże i łaski w rodzinach Ciernia i Kawecki.  

Wtorek  20.09 Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chog Hasang i towarzyszy męczenników. 

 7.00 30 dzień śm. Marcina Cossbau. 

Środa  21.09  Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 

 7.00  

Czwartek  22.09  . 

 17.00 Za †† syna Rafała, męża i ojca Helmuta, matkę Cecylię, jej 2 mężów, oraz rodziców Apolonię i  

  Stefana.  

Piątek  23.09  Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.  

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

  opiekę zdrowie dla Kamili i Mariusza oraz syna Mikołaja z ok. rocz. sakramentu małżeństwa.  

 17.00 Grabczok  

Sobota 24.09  . 

 13.00 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie z ok. 50  

    rocz. sakramentu małżeństwa pp. Anny i Stanisława Gawlickich oraz o zdrowie, opiekę i  

    bł. Boże w rodzinach dzieci.  

 14.30 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże bł.  

  z ok. 60 ur. Dietra Dras.  

 18.00 Do Miłosierdzia Bożego MBNP o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 

Niedziela 25.09  DWUDZIEST SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Emilię Patrzek, jej syna Bernarda, jej rodziców Emilię i Bernarda, teściów Marię  

  i Piotra, Jana i Jadwigę Kotula, Alojzego Kandora, Pawła i Adelajdę Bieniek, Marka  

  Filip z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  W rocz. śm. za †† męża i ojca Franciszka Sobota oraz rodziców z obu stron. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Marię Grochula w 3 rocz. śm. oraz ojca Gerharda  

  Grochula o wieczną nagrodę w niebie.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Brygida i Katarzyna Sobota, Celina Jendryca, Patrycja Kokot 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Faustyny, w tym tygodniu: Św. Cecylii – przełożona p. 

Weronika Krupa.  

Jutro w Poniedziałek po wieczornej mszy św. spotkanie DRP. 

We Wtorek na Grabczoku spotkanie o godz. 19.00 DRP. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy spotkanie dla klasy VII w ramach przygotowania do 

bierzmowania. 

W dniach 23 – 25 czyli od Piątku do Niedzieli pielgrzymka do Ojcowa, Krakowa i Wieliczki. 

W przyszłą Niedzielę odpust ku czci Św. Michała w Starych Siołkowicach – suma odpustowa o godz. 

11.00. 
 

 



 

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. Józefa w 

Jemielnicy 
 

Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy 

zostało utworzone przez biskupa opolskiego 

Andrzeja Czaję dnia 8 grudnia 2021 r. 

  
Historia kultu 

Jemielnica od 1283 roku była związana z Zakonem Ojców Cystersów. Jedną z wielu inicjatyw, które 

przyniosły pozytywne skutki, było zakładanie przez klasztory bractw. Takowe bractwo powstało też w 

Jemielnicy, a było ono związane z osobą Św. Józefa. Bractwo Dobrej Śmierci Św. Józefa założono 19.03.1675, 

które papież Klemens X zatwierdził w 1675 roku. 

Celem Bractwa było rozwijanie nabożeństwa,  krzewienie kultu, wzrost miłości i przymnażanie chwały 

Św. Józefowi, przygotowanie się i uproszenie za Jego wstawiennictwem dobrej godnej chrześcijanina śmierci.  

Kult św. Józefa był i jest wyrażany bardzo mocno w uroczystościach odpustowych: obchodzono odpust 

19. marca w dzień św. Józefa, do 1869 roku obchodzono odpust w III niedzielę po Wielkanocy (święto Opieki 

św. Józefa) oraz w czasach współczesnych dzień 1. maja, jako uroczystość Józefa Robotnika. W czasach 

powojennych ten odpust stał się najważniejszym odpustem, mimo iż wezwanie kościoła jest zupełnie inne 

(Wniebowzięcia NMP). Na ten odpust przychodzą pielgrzymki z innych parafii, aktualnie obchodzony jest od 

2012 roku w dniu w którym przypada, czyli 1. maja. 

Erygowanie Bractwa św. Józefa na nowo pobudziło i ożywiło trwający kult św. Józefa. W każdą środę 

odprawiane są Msze św. wotywne o św. Józefie, po zakończonych Mszach św. odmawiane są modlitwy ku czci 

św. Józefa z modlitewnika. 

Każda uroczystość św. Józefa poprzedzona jest odprawianiem nowenny. W ostatnich latach nowenna 

przegotowywana jest i odmawiana przez braci z Bractwa św.  Józefa w kaplicy św. Józefa. 

Od 2012 roku (erygowanie Bractwa) to także czas licznych pielgrzymek parafialnych do Jemielnicy nie 

tylko z naszej diecezji, ale i całego kraju.  

W niedziele do dyspozycji pielgrzymów i turystów jest miejscowy przewodnik lub proboszcz parafii. 

W okresie letnim zawsze w niedziele można zobaczyć w naszym kościele wiele osób na prywatnej modlitwie 

przed obrazem św. Józefa. 

Cztery razy w roku gromadzą się Bracia z Bractwa św. Józefa, na swoje skupienie: rozpoczyna się ono 

godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Józefa; następnie Bracia uczestniczą we Mszy św., 

po Mszy św. głoszona jest konferencja stanowa dla Braci. 

1. maja w doroczny odpust ku czci św. Józefa, który został połączony z Diecezjalnym Świętem Rodziny. 

Do Jemielnicy, do świętego Józefa, przyjeżdżają rodziny z całej Diecezji. W obchodach tego święta 

organizowany jest Jarmark Cysterski. W tym dniu przyjmuje się do Bractwa nowych Braci. 

W  ostatnią niedzielę października na modlitwie różańcowej u św. Józefa gromadzi się Kapituła i Bracia z 

Bractwa św. Józefa z rodzinami. Po modlitwie gromadzimy się na braterskim spotkaniu, gdzie omawiane są 

sprawy Bractwa, wiele mówi się o sprawach prywatnych w małych grupach – to spotkanie bardzo integruje Braci 

i ich rodziny.  

W dzień św. Młodzianków, do Jemielnicy przybywają ci wszyscy, którzy doświadczają rozłąki 

z rodzinami spowodowanej emigracją zarobkową. Przybywają też rodziny z sąsiednich parafii należących do 

Diecezji Gliwickiej. 

Ożywienie religijne spowodowane erygowaniem Bractwa świętego Józefa, kult św. Józefa w naszej 

parafii zawsze był żywy, inspirujący, do poszukiwań, przemyśleń. Aktualnie jest to wszystko bardziej widoczne, 

prężne, zamawianych jest dużo intencji mszalnych ku czci św. Józefa w intencji Braci, ale też w intencji rodzin 

parafii, czy o powołanie kapłańskie. 


