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SŁUCHAĆ I USŁYSZEĆ… 
Słuchamy, a nie słyszymy, patrzymy, a nie widzimy. To nasze 

zapatrzenie w siebie, w swoje pragnienia, ambicje, to stawianie siebie w 

centrum, nie pozwalają nam usłyszeć, zobaczyć i przyjąć…  

Wciąż na nowo słuchamy słowa Bożego, niby znamy Jezusa 

Chrystusa, wiemy na czym polega Jego zbawcze dzieło, jakie jest orędzie 

Jego Ewangelii, niby przyjmujemy Go do naszego życia, a jednak wciąż 

nasze skoncentrowanie się na sobie samych bierze górę; moje „ja” jest 

najważniejsze. Pragnienie sukcesu, bycia tym lepszym, tym, który ma zawsze 

rację, albo tak po prostu pragnienie świętego spokoju, tak nas absorbuje, że 

tworzy wokół nas jakby osłonę filtrującą albo wręcz nie przepuszczającą 

słowa, które do nas jest kierowane, a które nas zbawia.  

A jeśli Pan nas zapyta: o czym to rozprawiacie w drodze do nieba? 

Milczymy zawstydzeni, bo czujemy, że coś z naszym życiem uczniów 

Chrystusa jest nie tak. Nasze ludzkie „ja” czuje się zagrożone, bo musi 

ustąpić, zrobić miejsce dla „ty”, dla „my”, „wy”, „oni”, podzielić się sobą, 

tym wszystkim, czym jest i co posiada, z bliźnimi; ma być nie tylko dla 

siebie, ale także dla drugich – bo na pierwszym miejscu jest miłość, którą 

Ojciec nas obdarowuje i której nas uczy w Chrystusie Jezusie, swoim 

umiłowanym Synu, a miłość ma to do siebie, że się poświęca, ofiaruje, że w 

niej człowiek się umniejsza, aby inny mógł wzrastać i to, co małe w oczach 

świata, staje się wielkie u Boga. Prośmy Pana o umiejętność słuchania i dar 

zrozumienia słowa. A jeśli okaże się to trudne, nie bójmy się Go pytać i dalej 

prosić…

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

ZGORSZENIE 
Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem prowadzącym drugiego 

człowieka do popełnienia zła. Występujące w Biblii greckie słowo skandalon 

oznacza przeszkodę, kamień, o który można się potknąć albo zastawioną 

pułapkę. Tak działa gorszyciel, nawet gdy bezwiednie zastawia pułapkę na 

bliźniego. 

Można gorszyć swoim postępowaniem, słowami, ale również 

biernością w sytuacjach, które domagają się odpowiedniej reakcji, np. naganna 

jest ucieczka sprawcy z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy 

poszkodowanemu. Gorszący jest także brak działania instytucji publicznych 

wobec przejawów niesprawiedliwości czy korupcji. Gorszycielem będzie 

rodzic podpowiadający dziecku nieuczciwe postępowanie lub zachęcający do 

grzechu, kolega proponujący współudział w kradzieży czy lekarz lekceważący 

pacjenta. Tak naprawdę każdy z nas może być powodem zgorszenia. I niestety, 

chyba każdemu z nas zdarzyło się w ten sposób kogoś skrzywdzić. Bywa, że 

szkody, które wyrządziliśmy, i ból przez nas zadany są wielkim źródłem 

cierpienia, z którym przez lata trudno jest sobie poradzić. 

Dlatego Pan Jezus z taką ostrością przestrzega przed gorszącym 

postępowaniem. Niewiele jest sytuacji opisanych w Ewangeliach, gdy Jezus 

sięga po tak mocne porównania, jak topienie w morzu czy obcinanie części 

ciała będących powodem grzechu. To oznacza niezbicie, że wszyscy jesteśmy 

wezwani do radykalnego odrzucenia zła, do walki z grzechem i dbania o to, by 

nasze słowa, zachowania i postawy nie czyniły innych gorszymi. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 19 do 26 września 2021 roku. 

 

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.  

 15.00 Nabożeństwo do św. Józefa i dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. 
 

Poniedziałek 20.09  Św. męczenników Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong i towarzyszy. 

 18.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże,  

  wytrwanie w przyrzeczeniach małżeńskich z ok. I-szej rocz. sakramentu małżeństwa dla  

  pp. Dominiki i Tomasza Lisowskich oraz zdrowie w rodzinach Pielorz i Lisowski.  

Wtorek  21.09  Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 

 7.00  

Środa  22.09  . 

 7.00  

Czwartek  23.09  Św. ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera. 

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

  Boże, opiekę i zdrowie dla Kamili i Mariusza z ok. rocz. sakramentu małżeństwa.  

 17.00 Za †† męża i ojca Józefa Czech, rodziców Annę i Piotra, szwagierkę Mariolę, dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Piątek  24.09  .  

 17.00 Grabczok Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i  

    bł. Boże dla p. Lucyny Molek z ok. 60 rocz. ur. 

Sobota 25.09  . 

 7.00 W I-szą rocz. sakramentu małżeństwa pp. Anny i Matiasa o bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i  

  Opiekę Boża w rodzinie i rodzinach dzieci.  
 

Niedziela 26.09  DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do MBNP i św. Józefa o szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny.  

 9.15 Grabczok  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Gabriela Kinder o zdrowie i bł. Boże  

    w rodzinie oraz dla rodziców i chrzestnych. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za † Matkę Marię Grochula w 2 rocz. śm. o wieczną  

  nagrodę w niebie.  
====================================================================== 

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

Klaudia Niedworok, Alodia Gładki, Dorota Kansy, Alicja Sosna 

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

Hildegarda Jendro.  

Zapraszam dziś po południu na nabożeństwo o godz. 15.00 do św. Józefa i dziękczynienie za beatyfikację 

kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej. 

Jutro po wieczornej mszy św. spotkanie Duszpasterskie Rady Parafialnej. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci klasy III szkoły 

podstawowej. 

W Piątek wyrusza pielgrzymka do Sandomierza i okolic zbiórka od godz. 3.00. 

Informacje diecezjalne: 

W przyszłą Niedzielę w Opolu pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich w kościele seminaryjnym o 

godz. 14.00. 

Informacje poza duszpasterskie: 

W najbliższą Sobotę nasza szkoła organizuje zbiórkę złomu w Brynicy od godz. 8.30. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 26 września do 3 października 2021 roku. 

 

Niedziela 26.09  DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do MBNP św. Józefa o szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny.  

 9.15 Grabczok  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Gabriela Kinder o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz dla rodziców  

    i chrzestnych. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za † Matkę Marię Grochula w 2 rocz. śm. o wieczną nagrodę w niebie.  
 

Poniedziałek 27.09  Św. Wincentego a Paulo, prezbitera. 

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

  Apolonię i Stefana.  

Wtorek  28.09  Św. Wacława, męczennika. 

 7.00 Za † Ingeborgę Gralla od róży różańcowej św. Barbary przełożona p. Gertruda Polok. 

Środa  29.09  Święto św. archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

 7.00  

Czwartek  30.09  Św. Hieronima, prezbitera i Doktora Kościoła. 

 7.00 Za †† rodziców Ernę i Antoniego Warzyc, brata Waldemara oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Za †† męża i ojca Hieronima Wiesner, rodziców, teściów, braci, siostry, wujków, ciotki, zięcia  

  z pokrewieństwa Wiesner, Król, Marud i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  01.10  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

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

    dalszą opiekę i zdrowie z ok. ur. p. Marty Emmerling. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe 

 18.30  Za †† męża i ojca Wincentego, z rodzin Jendryca, Knop, Kubacik.  

Sobota 02.10  Pierwszy Sobota miesiąca. Świętych Aniołów Stróżów. 

 7.00  

 15.00 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur.  

  p. Doroty Pogrzeba, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże  w rodzinie i rodzinach dzieci  

  oraz dary Ducha św. dla wnuczek.  

 18.00 Za †† Joannę Wiench, 2 mężów Wincentego Wiench i Pawła Piątek, 3 synów, pokrewieństwo  

  Wiench, Proth, Piątek i Świerc.  
 

Niedziela 03.10  DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Bł. Boże w  

  rodzinie oraz o opiekę Matki Bożej Bolesnej.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 4 rocz. śm., jego rodziców Rocha i  

    Marię Kroll, teściów Zofię i Józefa Świtala oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† Gertrudę Kurc w 2 rocz. śm., jej rodziców Elżbietę i Jana, teściów  

  Franciszkę i Antoniego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 

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

Kupka Beata, Krystyna Śpiewak, Brygida Olejnik, Maria Baldy 

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

Agnieszka Cebula.  

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla młodzieży klasy VIII przed bierzmowaniem. 

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

wynagradzającej Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. Okazja do spowiedzi przed każda msza św., 

dzieci młodzież zapraszam w Czwartek od godz. 16.00. 

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

To pierwsze nabożeństwo różańcowe na które zapraszam przez cały miesiąc. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec od godz. 6.30, msza z 

komunia i medytacja. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 



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

…  

6. Ojciec – człowiek pracy 
Jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa i który był podkreślany od czasu pierwszej 

encykliki społecznej, Rerum novarum Leona XIII, jest jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który 

uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności 

i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. 

W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a 

bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza 

się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która 

nadaje godność i której nasz Święty jest przykładnym patronem. 

Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia 

królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. 

Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej 

komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina, w której brakuje pracy, jest bardziej narażona na 

trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpacz pokusę rozpadu. Jak 

moglibyśmy mówić o godności ludzkiej, nie starając się, aby wszyscy i każdy z osobna mieli możliwość 

godnego utrzymania? 

Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje 

się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, 

społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo 

wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej „normalności”, w której nikt nie byłby 

wykluczony. Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził 

pracą. Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu 

pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Robotnika, 

abyśmy mogli znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina bez 

pracy! 
 

Trzy ważne sny  

 
Gaetano Gandolfi, „Sen Józefa” 
olej na płótnie, ok. 1790; 

prywatna kolekcja 

Anioł Pański ukazał mu się we śnie – takie zdanie znajdujemy 

w Ewangelii wg św. Mateusza aż trzy razy. Za każdym razem mowa 

o świętym Józefie. Bóg w ten właśnie sposób objawiał mu swą wolę. 

Józef zawsze podporządkowywał się woli Stwórcy, mimo że za 

każdym razem musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Ufał jednak 

Bogu bez wahania. 

Pierwszy taki sen nastąpił, gdy Józef, zastawszy Maryję 

brzemienną, chciał Ją oddalić. „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański 

ukazał mu się we śnie i rzekł: »Józefie, synu Dawida, nie bój się 

wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 

Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów«” (Mt 1,20–21).  

Drugi sen przestrzegał Józefa przed niebezpieczeństwem ze 

strony Heroda. „(…) Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i 

rzekł: »Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (…)«” 

(Mt 2,13). 

W trzecim śnie Józef dowiedział się, że może już wracać z 

Egiptu i ma osiedlić się w Nazarecie.  
 

Artyści, przedstawiając Józefa, często malowali go śpiącego, w towarzystwie anioła. Czasami nie 

wiadomo, o który sen chodzi. Czy anioł na obrazie Gandolfiego wskazuje drogę do Egiptu, czy przeciwnie – 

do Nazaretu? A może wskazuje drogę do Maryi, którą święty miał za chwilę przygarnąć? 

Nie to jest jednak istotne. Artysta świadomie pozostawia możliwość różnych interpretacji. Ważne 

jest to, że anioł zawsze wskazuje wolę Boga, za którą należy podążyć. Artysta zdaje się pytać widza, czy 

też, jak Józef, w każdej sytuacji jest gotowy pójść za głosem Boga. 

 


