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GODNOŚĆ CZŁOWIEKA 
W czasach Jezusa kobieta uznawana była za całkowicie zależną od 

swojego męża, a według dominującej wśród faryzeuszów interpretacji prawa 

Mojżeszowego mąż mógł oddalić ją z jakiegokolwiek, najbardziej nawet błahego 

powodu. Również dzieciom odmawiano wówczas jakichkolwiek praw. Według 

ówczesnej pedagogiki dziecko miało dopiero stawać się pełnowartościowym 

człowiekiem, ucząc się – dzięki surowej dyscyplinie – rozróżniać między 

dobrem a złem. 

Jezus, biorąc w obronę instytucję małżeństwa i oburzając się na swoich 

uczniów, którzy lekceważyli dzieci i odmawiali im dostępu do Niego, uczy nas 

szacunku dla innych. Drugiego człowieka nie można traktować w sposób 

instrumentalny. Nie można też gardzić tymi, którzy wydają się słabsi czy mniej 

ważni. Jedność i równość ludzi oraz ich różnorodność należy do istoty Bożego 

zamysłu w stosunku do świata. 

Biblijny opis stworzenia wyraża to, ukazując zasadniczą różnicę między 

kobietą a wszelkimi innymi stworzeniami, które nie mogą stanowić dla 

człowieka „odpowiedniej pomocy”. Związek mężczyzny i kobiety, którzy – przy 

całej swojej odmienności – mają stawać się „jednym ciałem”, ukazuje zarazem, 

że jedność, której pragnie Bóg, nie oznacza identyczności i uniformizmu, ale 

domaga się poszanowania odmienności drugiego człowieka. 

Najwyższym przykładem szacunku dla człowieka jest Jezus, który, będąc 

sam jeden równy Bogu, stał się bratem słabych i grzesznych ludzi i ofiarował 

swoje życie za nich.

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

ON SAM JEST NAGRODĄ 
Może i dobrze, że prawdopodobnie nikt nie przeprowadził badań 

ukazujących, o co ludzie proszą Pana Boga. Ale często podczas sprawowanych 

Mszy Świętych słyszymy prośby o zdrowie, o powodzenie podczas egzaminu, 

o zgodę w rodzinie, o trzeźwość i wiele, wiele innych spraw. 

Z Pisma Świętego zapewne pamiętamy choćby wspaniałą modlitwę 

Salomona o mądrość w rządzeniu narodem wybranym (1 Krl 3, 11nn), o 

błogosławieństwo z Księgi Liczb (Lb 6, 24), wiele próśb o zwycięstwo nad 

wrogami. 

Dzisiaj mamy rzadką okazję, by wysłuchać pięknej lekcji o modlitwie, 

w której prosimy o obecność Pana Boga w naszym życiu. Mądrość Boga jest 

wartością wyższą niż wszystko na ziemi (I czytanie), słowo Boga jest darem, 

który pomaga dobrze decydować i wybierać: przyjmować dobro i odrzucać zło 

(II czytanie), wolność od tego, co materialne, jest warunkiem swobodnego 

pójścia za Chrystusem (Ewangelia).  

Oczywiście, nie znaczy to, że nie mamy prosić o to, co potrzebne jest w 

naszej codzienności, przeciwnie, warto, a nawet trzeba wypowiadać z ufnością 

przed Panem Bogiem to wszystko, co jest naszą bolączką, problemem, 

potrzebą. Ale też warto zauważyć, że nieraz podczas wypowiadania prośby 

otwierają się nasze oczy i dzięki temu otwarciu możemy zauważyć coś 

znacznie ważniejszego niż to, o co prosiliśmy. No i trzeba pamiętać, że Pan 

Bóg uważnie słucha tego, co mówimy, ale nie wszystkie prośby spełnia tak, jak 

my byśmy tego pragnęli.  

Miał rację święty Ignacy, który prosił, by Pan Bóg zabrał mu wszystkie 

zdolności, pamięć i talenty, a dał siebie, swą obecność. To naprawdę 

wystarczy! 
 

DWUDZIESTA ÓSMA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 3 do 10 października 2021 roku. 

 

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. 
  

Poniedziałek 04.10  Św. Franciszka z Asyżu. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† matkę Marię, ciotkę Cecylię, rodziców Marię i Oskara, brata, 2 szwagrów, dziadków Annę i Urbana,  

 siostrę Jadwigę, kuzynkę Brygidę, ciotki, wujków, Wiesławę Czech, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  05.10  Św. Faustyny Kowalskie, dziewicy. 

 7.00 Za † matkę Elżbietę Świerc w I-szą rocz. śm.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  06.10  . 

 7.00 Za †† Janinę Melską z ok. rocz. śm., oraz Tadeusza i Romana Melskich. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  07.10  NMP Różańcowej. 

 17.00 Do Bożej Opatrzności, Królowej Różańca Świętego i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z  

  prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla Martyny i Sebastiana oraz ich córki Kingi. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  08.10  .  

 17.00 Grabczok Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i  

  Boże bł. z ok. 20 rocz. ur. Dominiki. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.30 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Sandry Ciernia z ok. 18 rocz. ur.  

Sobota  09.10  . 

 7.00 Za †† Zuzannę i Pelagię Kilian oraz z rodziny.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† męża Huberta Mateja w rocz. śm., teściów Annę i Pawła, rodziców Agnieszkę i Józefa oraz z pokrewień.  

 Ccon.  W 30 dzień śmierci p. Ingeborgi Gralla.  
 

Niedziela 10.10  DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Teodora, jego rodziców brata, 2 siostry i 2 szwagrów. 

 9.15 Grabczok  Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. I-szej  

    rocz.  sakramentu małżeństwa pp. Justyny i Adama Gustaw oraz 30 rocz. ur.  

    p. Justyny z prośbą o zdrowie, opiekę  i bł. Boże. 

 10.30 Za †† syna i brata Michał Kokot, matkę Elfrydę z ok. ich ur., ojca Józefa, brata Norberta i  

  rodziców Kokot.  

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

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

Joanna Szymaniec, Justyna Tront, Anna Klimek, Teresa Marsolek  

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym miesiącu nie będzie dyżurów ponieważ 

codziennie mamy nabożeństwo. 

W Niedziele nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00, w Poniedziałki i Soboty o godz. 17.30, we Wtorki i Piątki 

o godz. 18.00, w Środy i Czwartki po mszy św.  w Środę rano a w Czwartek po mszy szkolnej. 

Dziś Niedziela św. Franciszka – zapraszam na nabożeństwo różańcowe połączone z modlitwami ekologicznymi. 

W Czwartek po mszy i nabożeństwie spotkanie dla klasy VI w ramach przygotowania do bierzmowania. 

Zapraszam nasze dziewczyny i chłopców z klasy III i starszych do grona ministranckiego w najbliższy 

Czwartek na godz. 16.30 do zakrystii. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych. Można także składać ofiary 

indywidualne. 

Za tydzień przypada Dzień Papieski, stąd po mszy przed świątynią możemy złożyć ofiary na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia.  

Informacje poza duszpasterskie: 

Nauczyciele, rodzice i dzieci składają podziękowanie mieszkańcom za wsparcie zbiórki złomu. 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 10 do 17 października 2021 roku. 

 

Niedziela 10.10  DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Teodora, jego rodziców brata, 2 siostry i 2 szwagrów. 

 9.15 Grabczok  Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. I-szej  rocz.  sakramentu  

    małżeństwa pp. Justyny i Adama Gustaw oraz 30 rocz. ur. p. Justyny z prośbą o zdrowie, opiekę  i bł. Boże. 

 10.30 Za †† syna i brata Michał Kokot, matkę Elfrydę z ok. ich ur., ojca Józefa, brata Norberta i rodziców Kokot.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 11.10   

 7.00 Za †† rodziców Jadwigę i Gerharda oraz Elżbietę i Józefa z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za † ojca Jana Dendera w I-szą rocznicę śmierci.  

Wtorek  12.10  

 7.00 Za †† rodziców Rafała i Hildegardę Kaniut z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  13.10  Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera. 

 7.00 Za †† siostrę SM Weronikę w 3 rocz. śm., rodziców trzech braci i z pokrewieństwa Koszyk Kałuża.  

  Nabożeństwo różańcowe. 

NF 18.00 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych i ich  

  rodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą dla żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne. 

Czwartek  14.10  . 

 17.00 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula w 12 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo, Michała i Martę Kałuża,  

  pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Krawczyk, Spyra, Staś, Alicję Feliks i dusze w czyśćcu cierpiące.  

  Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  15.10  Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła.  

 17.00 Grabczok Za † matkę Barbarę Szczepara w 8 rocz. śm. 

  Ccon. Do MBNP o zdrowie i bł. Boże dla p. Edyty Wandzioch z ok. 50 rocz. ur. oraz o zdrowie i  

    Bożą opiekę dla całej rodziny Wandzioch. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota  16.10  Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. 

 12.00 Do Bożej Opatrzności i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  

  zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci z ok. 80 rocz. ur. p. Engelberta.  

 16.00 Grabczok Do Bożej Opatrzności, MBNP i Najświętszej Trójcy z podziękowaniem za otrzymane łaski  

    z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie z ok. 25 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Edyty i  

    Ryszarda Nanko oraz o potrzebne łaski w rodzinie.   

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  
 

Niedziela 17.10  DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa Knop, brata  

  Jana, szwagra Józefa oraz dziadków Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Do Bożej Opatrzności  MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 40  rocz.  

    sakramentu małżeństwa pp. Marii i Arnolda Jendryca oraz o zdrowie, opiekę i bł.  

    Boże w rodzinie i rodzinach dzieci. 

 10.30 W I-szą rocz. śm. p. Pawła Ciernia.  

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

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

Anna Marsolek, Beata Drost, Teresa Kurc, Kornelia Czech 

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na DNT – Bóg zapłać. 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe: dziś o godz. 15.00 zapraszam dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, w Poniedziałki i 

Soboty o godz. 17.30, we Wtorki i Piątki o godz. 18.00, w Środy i Czwartki po mszy św.  w Środę rano a w Czwartek po mszy szkolnej.  

W Środę zapraszam na nabożeństwo fatimskie na Grabczok o godz. 18.00. 

W Czwartek po mszy szkolnej spotkanie dla klasy VII przed bierzmowaniem. 

W przyszłą Niedzielę w Chróścicach odpust ku czci św. Jadwigi – suma odpustowa o godz. 11.00. 

Ogłoszenia diecezjalne: 

Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny. W sobotę 16 października. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 

15.30. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia odbędzie się w piątek 15 października w Sanktuarium Św. Józefa w 

Prudniku – Lesie. Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00. 

Spotkania Formacyjne Bractwa św. Józefa Piątek 8 października o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach (dla 

rejonu Opole) 



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

… 
7. Ojciec w cieniu 
Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca (24) opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez 

sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, 

chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś 

też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo 

przez całe swe życie (25). 

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz 

ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, 

w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. 

W społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół 

potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki 

tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak 

Apostoł: „ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: „Dzieci moje, oto 

ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 19). 

Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, 

nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok 

miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza 

postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko 

wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, 

krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność 

popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w 

sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego 

życia Maryję i Jezusa. 

Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy 

frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat 

potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; 

odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z 

opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej 

ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to 

małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to 

zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. 

Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie 

na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z 

pomocą ojca, który szanuje jego wolność. Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni 

przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się „bezużyteczny”, gdy zobaczy, że dziecko staje się autonomiczne i 

samodzielnie kroczy po drogach życia, gdy postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to Dziecko nie jest jego 

własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy mówi: „Nikogo też na ziemi nie 

nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9). 

Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to 

spełnianie posiadania, ale „znak”, który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy 

zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca niebieskiego, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i 

nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45); jest to cień, który podąża za Synem. 

Zapowiedź ukrzyżowania 

 
John Everett Millais „Chrystus w domu 

rodziców” olej na płótnie, 1849–1850 Tate 

Gallery, Londyn 

Na obrazie widzimy Jezusa w warsztacie ciesielskim świętego Józefa.  
Nie jest to jednak sielankowa scena z beztroskiego dzieciństwa Zbawiciela, lecz 

zapowiedź Jego ukrzyżowania. Podczas pracy w warsztacie Józefa doszło do drobnego 

wypadku. Mały Jezus, stojący w centrum kompozycji, skaleczył się w rękę. Natychmiast 

podbiegła do Niego Maryja, aby Go pocieszyć. Józef z niepokojem chwyta za rękę Jezusa, 

sprawdzając, czy rana jest groźna. Również pozostałe osoby przerwały pracę. Widoczny 

z prawej strony św. Jan Chrzciciel niesie w misce wodę do przemycia rany. Twarze 

wszystkich osób są zatroskane niespodziewanym i przykrym wydarzeniem.  

Rana na wewnętrznej części dłoni od razu kojarzy nam się z ukrzyżowaniem. 

Kiedy przyjrzymy się dokładnie, kroplę krwi zobaczymy również na stopie Jezusa. 

Skojarzenie z pasją wzmacniają obcęgi leżące na stole, które podobnie jak inne narzędzia, 

wiszące na ścianie warsztatu, a widoczne tuż nad głową Jezusa, nawiązują do narzędzi męki 

Pańskiej. Nad narzędziami znajduje się trójkątna węgielnica, symbolizująca tu Trójcę Świętą, a na drabinie (oznaczającej drabinę 

Jakuba, po której aniołowie wchodzili do nieba) siedzi gołąb – symbol Ducha Świętego. Niosący wodę Jan Chrzciciel 

to oczywista zapowiedź chrztu Jezusa w rzece Jordan. Z kolei stado owiec, które widać z lewej strony przez otwarte drzwi, 

jest zapowiedzią powstania Kościoła – wspólnoty wiernych, której dobrym pasterzem będzie Chrystus.  
Obraz spotkał się z bardzo krytycznymi opiniami za „nadmierny realizm”. Uważano, że przedstawienie Świętej Rodziny 

jako ludzi biednych i prostych jest niewłaściwe, nazywano to nawet profanacją. Szczególnie ostro wypowiadał się słynny pisarz 

Karol Dickens, który porównał zabrudzone wnętrze warsztatu św. Józefa do najgorszych spelunek. 


