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TRUDNE WYBORY 

'U bramy pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.  

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza". (por. Łk 16, 

20-21) 

Żyjemy w świecie trudnych wyborów między dobrem a złem, a 

jednocześnie nie potrafimy, nie jesteśmy przygotowani, aby dokonywać 

wyborów każdego dnia, w każdej godzinie, w różnych sytuacjach, w 

grupie, w miejscu pracy. Boimy się wyborów, stąd rodzi się przekonanie, 

że wszystko, co 'ja" wybieram jest dobre i nikt nie ma prawa wpływać na 

decyzję, którą podjąłem. Ale przyjdzie dzień, kiedy wszystko straci sens 

lub raczej nabierze innego sensu, niezgodnego z naszym 'małym 

egoistycznym światem". Ustanie głód, przeminą radość i smutek, a 

wszyscy ludzie przejdą na 'drugi brzeg", gdzie rozpocznie się wieczna 

pieśń miłości Bożej lub wieczny płacz i narzekanie w życiu bez Boga i 

miłości; szczęście bez końca lub wieczne nieszczęście.  

Na życie trzeba popatrzeć z perspektywy wieczności, aby nadać 

właściwą wartość ubóstwu i bogactwu, cierpieniu i radościom. Tę prawdę 

pragnie nam uświadomić Chrystus, przedstawiając przypowieść o bogaczu 

bez serca i żebraku. Dwóch ludzi, dwie historie, jedna kara i jedna 

nagroda - na ziemi i w wieczności. Ten, który na ziemi ucztował, żyjąc 

jakby Boga nie było, również i wieczność przeżywa bez Boga. Biedak, dla 

którego Bóg był siłą w znoszeniu biedy, w wieczności jest szczęśliwy z 

Bogiem. Dzieli ich odległość, której nikt nie jest w stanie pokonać.  

Panie, dodaj nam sił i otwórz nasze oczy, byśmy w naszych 

braciach i siostrach rozpoznawali Ciebie. 

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

MORWA I ZIARNKO GORCZYCY 

'Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy (...)' - powiedział 

Jezus do Apostołów. (Łk 17, 6) 

Jezus posługuje się dwoma obrazami zaczerpniętymi ze świata, w 

którym żyli słuchający go ludzie. Każdy znał krzewy gorczycy, które 

wprawdzie wyrastały z maleńkiego ziarenka, lecz ich łodygi stawały się 

wyższe od człowieka. Nieobce mieszkańcom okolic Jeziora 

Galilejskiego było też drzewo czarnej morwy - rolnicy karczujący pola 

pod uprawę wiedzieli jak głęboko sięgają jej rozczapierzone korzenie i 

jak trudno je usunąć, by przygotować rolę pod zasiew. 

Ziarno gorczycy oznacza wiarę. Gdy otrzymaliśmy ją w darze od 

Boga w sakramencie chrztu, była tak maleńka, że nawet nie byliśmy jej 

świadomi, a jednak zawierała w sobie ogromną moc wzrostu.  

Drzewo morwy symbolizuje nasze grzechy, rozpacz, brak 

zawierzenia Bogu. Głęboko zapuściło korzenie w moim i twoim sercu. 

Czasem przyzwyczailiśmy się do naszego grzechu do tego stopnia, że 

nie wyobrażamy sobie życia bez niego. A jednak Jezus mówi nam 

dzisiaj, że wystarczy choćby odrobina wiary, by to wszystko, co jest w 

nas bólem i beznadzieją, zostało rzucone w głębinę morza. Wtedy On 

uczyni nas autentycznie wolnymi, a w miejsce wyrwanej morwy posadzi 

drzewo swojej miłości, które wyda stokrotny owoc.  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 25 września do 2 października 2022 roku. 

 

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 rocznicę śmierci 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.  

 

Poniedziałek 26.09   

 18.00 Za †† męża i ojca Antoniego Spisla z ok. rocz. śm., o wieczną radość w niebie, oraz z pokrewieństwa  

  Spisla i Peszel.  

Wtorek  27.09  Św. Wincentego a Paulo, prezbitera. 

 7.00  

Środa  28.09  Św. Wacława, męczennika. 

 7.00  

Czwartek  29.09  Św. archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

 17.00 Za †† syna brata Dariusza Bieniek, jego ojca Franciszka, rodziców Marię i Leopolda, teściów Jadwigę  

  i Huberta, szwagrów Mariana, Manfreda, Huberta, szwagierkę Gertrudę, 3 wujków,  2 ciotki.  

Piątek  30.09  Św. Hieronima, prezbitera i Doktora Kościoła.  

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

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

 17.00 Grabczok  

Sobota 01.10  Pierwsza Sobota miesiąca.  

Św. Teresy od dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła 

 7.00  

 18.00 Za †† Klarę Patrzek, rodziców Katarzynę i Karola, córkę Annę i pokrewieństwo z obu stron.  

 

Niedziela 02.10  DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa, brata,  

  szwagra oraz z pokrewieństwa Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 5 rocz. śm.,  jego rodziców Rocha i Marię  

    Kroll, teściów Zofię i Józefa Świtala oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† córkę męża, i pokrewieństwo Nalewaja Kuczera.  

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

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Anna Medelnik, Regina Dendera, Krystyna Kotula, Magdalena Imiełowska 

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

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla klasy VI – rozpoczęcie trzyletniego 

przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

W Sobotę rozpoczynamy nowy miesiąc – październik – stąd pierwsza sobota to nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu NMP – godz. 6.30 różaniec, msza i medytacja – to równocześnie pierwsze nabożeństwo 

różańcowe. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Ogłoszenia diecezjalne:  

Pielgrzymka Wolontariuszy i Pracowników Caritas do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się 

w sobotę 1 października 2022 r. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. o godz. 10.30 w bazylice św. 

Jadwigi. 

Grabczok: Różaniec w Niedziele o godz. 14.00 a w tygodniu o godz. 18.00 – zapraszam! 

Ogłoszenie poza duszpasterskie: 

Sołtys Wsi Brynica zaprasza wszystkich mieszkańców na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się 26 

września 2022 roku o godz. 18:00 w sali OSP w Brynicy.  



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 2 do 9 października 2022 roku. 

 

Niedziela 02.10  DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa, brata, szwagra oraz  

  z pokrewieństwa Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 5 rocz. śm.,  jego rodziców Rocha i Marię Kroll, teściów  

    Zofię i Józefa Świtala oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† córkę męża, i pokrewieństwo Nalewaja Kuczera.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 

 

Poniedziałek 03.10   

 17.30 Nabożeństwo różańcowe.  

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

  w rodzinie Patrzek. 

Wtorek  04.10  Św. Franciszka z Asyżu. 

 7.00 Za †† teściów Marię i Stanisława, męża, szwagra, rodziców z całego pokrewieństwa i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  05.10  Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 

 7.00 Za †† matkę Elżbietę w 2 rocz. śm., ojca Rudolfa, brata Henryka, dziadków z obu stron, z  

  pokrewieństwa Świerc Torka Pasoń i Niestrój. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  06.10  . 

 17.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich ich rodziców, rodzeństwo i  

  dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  07.10  Pierwszy Piątek miesiąca. NMP Różańcowej. 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie  

    z ok. ur. p. Marty Emmerling. 

 18.00 Do Bożej Opatrzności, Królowej Różańca Św., św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski  

  z prośbą o bł. Boże opiekę i zdrowie dla Martiny i Sebastiana oraz ich córki Kingi i syna Emiliana.  

Sobota 08.10  . 

 12.00 Ślub Rzymski: Anita Mioska – Brajan Jonientz 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† Marię i Huberta Mateja w rocz. śm. rodziców Annę i Pawła, rodziców Agnieszkę i Józefa  

  oraz wszystkich z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 09.10  DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Teodora, jego rodziców, brata, 2 siostry, 2 szwagrów.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Martę i Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię i  

    szwagra Jana. 

 10.30 Za †† Jana Dendera w 2 rocz. śm., jego żonę Annę i z pokrewieństwa.  

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

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

Sabina Imiełowska, Teresa Kałuża, Natalia Matros, Beata Czok 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym miesiącu przerwa w dyżurach.  

Rozpoczęliśmy wczoraj nowy miesiąc Październik – zapraszam na nabożeństwa różańcowe: Niedziele godz. 

15.00, w Poniedziałki i Soboty przed wieczorną mszą o godz. 17.30, we Wtorki i Piątki o 18.00, W Środę po 

porannej mszy, a w Czwartek po mszy szkolnej. 

W Czwartek po mszy szkolnej i różańcu spotkanie dla klasy VIII. 

W tym tygodniu pierwszy Piątek miesiąca – zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i komunii 

wynagradzające Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą msza św. w Czwartek od godz. 16.15 dla 

dzieci i młodzieży. 

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

Grabczok: Różaniec w tygodniu o godz. 18.00 – zapraszam! 



 

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 
 

Opole – Sanktuarium Matki 

Bożej Opolskiej 
 

W diecezji opolskiej, w samym Opolu, 

w kościele katedralnym Świętego Krzyża 

znajduje się Sanktuarium Matki Bożej 

Opolskiej z Jej cudownym wizerunkiem.   
Historia kultu 

Obraz został namalowany na lipowej desce przez nieznanego artystę. Wizerunek 

przedstawia Madonnę ujętą w półpostaci, z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. W prawej 

dłoni Matka Boża trzyma jabłko. Głowę ma lekko schyloną w stronę Syna, który zwraca się ku 

Matce. Jezus prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma księgę Pisma 

Świętego. 

Trudna do ustalenia jest natomiast dokładna data i miejsce powstania słynącego łaskami 

obrazu Opolskiej Pani. W Bytomiu i Koźlu zachowały się dwa podobne wizerunki Matki Bożej, 

o których dokładnie wiemy, gdzie i kiedy zostały namalowane. Madonna z Bytomia pochodzi z 

1430 r., obraz kozielski z tego samego okresu. Oba zostały namalowane na terenie Czech, w XIV 

i XV wieku opierając się na wzorach italo-bizantyńskich. Porównując oba wizerunki z opolskim 

obrazem, stosunkowo łatwo jest określić czas powstania obrazu Matki Bożej Opolskiej. Sposób 

przedstawienia postaci, kolor i pozostałe formalne aspekty wizerunku prowadzą do wniosku, że 

opolski obraz powstał około 1480 r. na terenie Czech. 

Historia opolskiego wizerunku Matki Bożej jest niezwykle bogata. Pierwotnie obraz 

znajdował się w XIV-wiecznym kościele Matki Boskiej w Piekarach, gdzie słynął łaskami. W 

okresie reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów i dopiero w XVII wieku został 

zwrócony katolikom. Ówczesny proboszcz, ksiądz Jakub Roczkowski, zainteresował się 

zapomnianym i mocno zabrudzonym obrazem Madonny i przeniósł go do głównego ołtarza. Od 

tego czasu zaczął szerzyć się w Piekarach Jej kult, niemalże przyćmiewając kult Matki Bożej 

Częstochowskiej. W tym czasie opiekę nad sanktuarium przejęli oo. jezuici, którzy w 1683 roku 

przewieźli wizerunek do Opola, ponieważ obawiali się zbliżającej się nawały tureckiej. Obraz 

trafił do kościoła p.w. Świętej Trójcy, natomiast w Piekarach pozostała jego kopia, przed którą 

modlił się spieszący pod Wiedeń z odsieczą Jan III Sobieski. Po zażegnaniu tureckiego 

niebezpieczeństwa, jezuici zwrócili obraz do Piekar, ale w 1702 roku ponownie przewieźli go do 

Opola z lęku przed kolejnym „potopem” szwedzkim Karola XII. Od tego czasu wizerunek Matki 

Bożej Piekarskiej pozostał już na stałe w Opolu. W Piekarach zaś zaczęła słynąć łaskami 

pozostawiona tam uprzednio kopia. W 1813 r. obraz został przeniesiony z kościoła jezuitów do 

katedry p.w. Krzyża Świętego. Po II wojnie światowej nastąpiło nowe ożywienie kultu Matki 

Bożej Opolskiej, o czym świadczą liczne wota. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była koronacja wizerunku koronami papieskimi z rąk 

samego Jana Pawła II. Akt koronacji miał miejsce na Górze Świętej Anny w dniu 21 czerwca 

1983 roku w 500-lecie istnienia obrazu Opolskiej Pani w obecności miliona pielgrzymów. 


