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PAN JEST BLISKO SKRUSZONYCH W SERCU  

"Boże, miej litość dla mnie, grzesznika".( Łk 18, 13) 

Celnik przyszedł do świątyni przygnębiony ciężarem swoich 

grzechów. Inaczej niż faryzeusz, stanął z daleka, jakby nie chciał, żeby go 

ktokolwiek zauważył. Czuł się tak mały, że nawet oczu nie śmiał podnieść 

ku niebu. Świadomy tego, że Bóg na niego patrzy i że go słucha, bił się w 

piersi i tylko kilka słów zdołał wypowiedzieć, ale były to słowa skruchy i 

zaufania: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.  

Pan Jezus ocenia postawę obydwu: tylko celnik został 

usprawiedliwiony, faryzeusz, mimo wzniosłych słów modlitewnych, 

odszedł do domu przygnieciony własnymi grzechami.  

W ubiegłą niedzielę Kościół skorzystał z Jezusowej przypowieści i 

pouczył nas, że nasza modlitwa musi być wytrwała. Dzisiaj, na 

przykładzie celnika i faryzeusza dowiedzieliśmy się o tym, że musimy 

spełnić jeszcze jeden warunek: nasza modlitwa musi być pokorna, 

wszyscy bowiem zawiniliśmy wobec Boga i w jego oczach jesteśmy 

grzesznikami. Jeżeli chcemy, żeby nasza modlitwa była skuteczna, 

musimy się do naszej grzeszności przyznać przed Bogiem i przed sobą 

samym. Te dwa warunki: wytrwałość i pokora są istotnymi dla każdej 

modlitwy. To ich brak sprawia, że nasze modlitwy pozornie są 

nieskuteczne.

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

ŚWIĘTA CIEKAWOŚĆ 
Bóg może zupełnie nieoczekiwanie zwrócić swoje oblicze w naszym 

kierunku. Będzie chciał, abyśmy przyjęli Go w naszym domu. Czy jesteśmy na to 

gotowi? 

Zacheusz nosił w sobie ciekawość. Aby zobaczyć Jezusa, wspiął się jak 

dziecko na drzewo, nie zważając zupełnie na opinię innych. A przecież był 

człowiekiem zamożnym, o określonej pozycji społecznej. Nie znał bliżej Jezusa i 

nie należał do grona jego uczniów. Chęć zobaczenia Mistrza z Nazaretu nie 

wynikała z jego wiary i miała raczej przyziemne motywacje. Ale nieoczekiwanie 

przechodzący Jezus zwrócił na niego uwagę i wyraził pragnienie odwiedzenia go w 

domu. Ta wizyta zupełnie odmieniła jego życie. Postanowił wynagrodzić krzywdy, 

jakie zadał innym ludziom, i zmienić swoje dotychczasowe życie. 

Może i nam w sprawach religii często brakuje właściwych motywacji. 

Zapisujemy się na pielgrzymki, ale tak naprawdę bardziej niż modlitwy, motywują 

nas atrakcyjne krajobrazy i miłe towarzystwo. Organizujemy huczne chrzciny, 

pierwsze komunie i wesela, ale świadomość przyjmowanego sakramentu pozostaje 

gdzieś z tyłu, podczas gdy na pierwszy plan wysuwają się prezenty, stroje i 

zastawione stoły. 

Bóg może nas jednak zaskoczyć i jak w przypadku Zacheusza 

nieoczekiwanie wyrazić pragnienie odwiedzenia domu, w którym mieszkamy. 

Zapragnie wejść w nasze pochłonięte przyziemnymi sprawami życie i tchnąć w nie 

nowy duchowy pierwiastek. Pozostanie tylko pytanie: czy będziemy gotowi 
odpowiedzieć na tę propozycję tak, jak odpowiedział Zacheusz? Czy, słysząc głos 

Zbawiciela, zdecydujemy się zaprosić Go do naszego domu? Czy pozwolimy Mu, 

aby zrobił w nim nieco porządków i ustawił rzeczy, nie według ludzkiej, ale 

Boskiej hierarchii wartości?  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 23 do 30 października 2022 roku. 

 

Niedziela 23.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 9.15 Grabczok  Za †† Marię i Franciszka Sobota, Marię i Jakuba Susczyk, bratową Teresę 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.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 24.10   

 17.30 Nabożeństwo różańcowe.   

 18.00 Za †† rodziców Monikę i Karola Hyla, ciotkę Gertrudę i Józefa Buchta, męża Pawła i jego córkę  

  Dorotę, rodziców Ferdynanda i Katarzynę, brata Gintra, kuzyna Jerzego, 3 szwagierki, 5 szwagrów i  

  z pokrewieństwa Hyla, Klimek.  

Wtorek  25.10 

 7.00 Za †† teściów Gertrudę i Franciszka Koszyk, ich 3 synów, synową Teresę, wnuczkę Barbarę i  

  z pokrewieństwa.  

 18.00  Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  26.10  . 

 7.00      Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  27.10  . 

 17.00 Do  Matki Bożej Niepokalanej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą  

  na dalsze lata dla Laury Matros z ok. 18 rocz. ur. oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinie.  

  Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  28.10  Św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów.  

 7.00 Do św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i  

  rodzinach dzieci.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Susczyk, brata Gintra oraz z rodzin Susczyk i Richter. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota 29.10  . 

 7.00 W 30 dzień po śm. p. Marii Niemczyk. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 W I-szą rocz. śm. męża i ojca Wendelina Sosna.  
 

Niedziela 30.10  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech, wnuka Denisa Czech, rodziców Agnieszkę i Jana  

  Moczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † Rudolfa Stiller w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Do MBNP i św. Józefa z ok. ur. syna i córki z podziękowaniem za otrzymane łaski i  

  zdrowie, z prośbą o dalsze bł. i zdrowie w ich rodzinach.  

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

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

Stefania Zylla, Anna i Bernadetta Sówka, Dominika Świerc 

Bóg zapłać za prace porządkowe na naszym cmentarzu przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym. 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe – to już ostatni tydzień tych nabożeństw. 

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy tydzień modlitw w intencji misji świętych. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy i różańcu spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. 

Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych niech nas zmobilizuje także do spowiedzi – okazja przed każdą mszą 

bądź nabożeństwem. 

Zapraszam do przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych, na ostatnich ławkach kartki. Modlimy się za 

nich na różańcu w pierwszym tygodniu listopada. 

W zakrystii do nabycia kalendarze dekanalne i rolnicze – zapraszam. 

Informacje diecezjalne: 

W przyszłą Niedzielę zjazd Bractwa Św. Józefa w Jemielnicy od godz. 15.00. 

Grabczok: komunikat Urzędu Gminy o spotkaniu dotyczącym termomodernizacji. 

Informacja poza duszpasterskie:  

Zarząd LZS Brynica zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 14.30 z drużyną Widawa – Wilków. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 30 października do 6 listopada 2022 roku. 

 

Niedziela 30.10  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech, wnuka Denisa Czech, rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze w czyśćcu cier.  

 9.15 Grabczok  Za † Rudolfa Stiller w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Do MBNP i św. Józefa z ok. ur. syna i córki z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze bł. i  

  zdrowie w ich rodzinach.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 31.10   

 7.00 Z ok. rocz. sakramentu małżeństwa pp. Edyty i Wilibalda, z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

  prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† ojca i męża Józefa, rodziców z obu stron, 2 szwagrów, 3 szwagierki, ojca Tadeusza i dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  01.11  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

 7.30 Za †† rodziców Elżbietę i Józefa Cebula w rocz. śm., dziadków z obu stron, ciotki, wujków i  

  kuzynów, szwagra Jerzego bratową Reginę, rodziców Franciszka i Agnieszkę Resel, z pokrewieństwa  

  Cebula Stotko Resel i dusze w czyści cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Wiktora i Łucję Jendryca, siostrę Teresę, szwagra Karola, dziadków z obu  

    stron i wszystkich z rodzin Jendryca i Krawiec. 

 10.30 Za † ks. Proboszcz Adama Polechońskiego z ok. ur. 

 14.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarzu. 

Środa  02.11  Dzień Zaduszny. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 

 7.00 Na intencję Ojca św. 

 17.00 Grabczok Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin. 

 18.00 Za †† zalycanych  

Czwartek  03.11  . 

 17.00 Za †† rodziców Adelę i Konrada Pietrek, Jadwigę i Pawła Krupa, chrzestnych, dziadków z obu stron,  

  ciotki, wujków, kuzynkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  04.11  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Karola Boromeusza, biskupa 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa , dziadków Folkmer i Emmerling oraz dusze z pokrewieństwa. 

 18.00 Za †† rodziców Martę i Michała Kałuża, teściów Gertrudę i Franciszka Schudy, 5 szwagrów,  

  szwagierkę Dorotę, dziadków z obu stron, poległych na wojnach oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota  05.11  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Za †† matkę Jadwigę w 9 rocz. śm., jej męża Henryka, córkę SM. Karolinę i z pokrewieństwa z obu stron.  

 15.00 Do MBNP z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Bożą w rodzinie z ok. chrztu Filipa Schumilas.  

 18.00 Za †† ojca Gerarda, ojca chrzestnego Gerharda, z rodziny Krystończyk, Pluciński, Nawrat.  
 

Niedziela 06.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† Ilzę Kałuża, jej rodziców Józefa, Zofię i Annę, ciotkę Monikę, rodziców,  

  rodzeństwo pokrewieństwo Kałuża, Marsolek, Fak, Kozioł dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† żonę i matkę Halinę Niemczak w 10 rocz. śm., rodziców Teresę i   

  Czesława, teściów Genowefę i Stanisława, szwagra Sławka oraz zmarłych z obu stron. 

 10.30  
====================================================================== 

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

Monika Wiesner, Dorota Sznajder, Ewa Bartyla, Renata Górska 

Zapraszam na ostanie nabożeństwa różańcowe dziś o godz. 15.00 i jutro o 17.30. 

We Wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych – od południa tego dnia możemy zyskać odpustu dla dusz czyśćcowych: Warunki: spowiedź, 

komunia, modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa na intencję Ojca Św. oraz nawiedzenie cmentarza. Nabożeństwo za 

zmarłych o godz. 14.00 rozpoczęcie w kościele i procesja na cmentarzu. Kolekta Wszystkich Świętych na utrzymanie cmentarza – wody. 

W Środę wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych czyli dzień zaduszny, msze św. 7.00 i 18.00. Grabczok 17.00. 

W Czwartek msza szkolna. Po mszy i różańcu spotkanie dla klasy VI. 

W tym tygodniu przypada  pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota – zapraszam do komunii św. i wynagrodzeniu Sercu Jezusowemu oraz 

Niepokalanemu Sercu NMP. W Piątek do południa odwiedziny chorych, a wieczorna msza św. o godz. 18.00. 

W Sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP od godz. 6.30. 

Zapraszam także na różaniec za zmarłych: Czwartek po mszy św., w Sobotę o godz. 17.30 a w Niedzielę o godz. 15.00.  

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Informacje diecezjalne: 

W Sobotę spotkanie Uniwersytetu Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach o godz. 10.00 msza św. i spotkanie w salce. 

Koncert dla bezdomnych Domu Nadziei w Opolu. W niedzielę 13 listopada br., w auli seminaryjnej. Rozpoczęcie o godz. 17.00. Wystąpi 

„Mbayo” oraz zespół „Dżem”. Cegiełki w cenie 90, 70, 60 oraz 30 zł można nabyć w kancelarii parafii katedralnej w Opolu, na furcie Kurii 

Diecezjalnej w Opolu oraz na portierni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 



 

Rosaroterapia O tym, dlaczego 

różaniec leczy 
 

Słowo, które pojawia się w tytule niniejszego artykułu, jest neologizmem. Jak jednak każdy neologizm, tak i 

ten wyrasta z potrzeby opisania rzeczywistości, której się doświadcza. Postanowiłem stworzyć nowe słowo, by 

opisać szczególne doświadczenie związane z najpopularniejszą modlitwą maryjną świata. 

Zdarza się, że człowiek w swoim życiu przeżywa okresy trudne. Często wcale się ich nie spodziewa, a one 

przychodzą znienacka i wywracają świat do góry nogami. Zmagamy się czasami z problemami, które zwyczajnie 

nas przerastają i wzbudzają poczucie bezradności wobec zła i cierpienia, które uderza tam, gdzie nasz najczulszy 

punkt. Choroba, problemy rodzinne, czy wreszcie śmierć bliskiej osoby są zawsze wyzwaniem dla człowieka. W 

takich momentach okazuje się, w jakiej kondycji duchowej i psychicznej jesteśmy naprawdę. 

Nie ukrywam, że sam, na niedługo przed napisaniem tego tekstu, doświadczyłem stanu, który kazał mi 

spojrzeć na rzeczywistość z innej strony. Przygnieciony problemami i zmartwieniami szukałem pomocy, ale im 

bardziej się starałem przemówić sam sobie do rozsądku, tym bardziej traciłem siły i popadałem w zwątpienie. Nie 

zawsze bowiem powiedzenie sobie: „Będzie dobrze” pomaga. Bagatelizowanie kłopotów wcale ich nie rozwiązuje. 

Na szczęście, prowadzimy swoje życie duchowe w dużej mierze intuicyjnie, na kłopoty życiowe wybierając 

naturalne lekarstwa. 

Duchowa kozetka 
Tu pojawia się rosaroterapia. Wieczorem, kiedy przychodzą natrętne myśli i nie jestem w stanie pracować, 

czytać, a nawet spokojnie siedzieć. Wtedy, gdy rodzi się frustracja i mam poczucie, że tracę kontrolę nad własnym 

życiem. Wówczas nie pozostaje mi nic innego, jak sięgnąć po mały różaniec, który leży obok mojej nocnej lampki, 

i zacząć kontemplować życie Jezusa i Maryi. 

Każdy różaniec jest dla mnie wyzwaniem, ale też każdy różaniec przynosi coś nowego. Tyle już razy zdarzało się, 

że patrzyłem na tajemnice różańcowe w nowy sposób. Nie ma tam nudnej powtarzalności, ale jest spojrzenie, które 

realnie (sic!) odnosi się do moich problemów. Modląc się zaczynam patrzeć na swoje życie przez pryzmat 

wydarzeń z Ewangelii. Słowo Boże poprzez różaniec znajduje we mnie swoją aktualizację. 

Do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu, że takie rzeczy są możliwe. Dotykam rzeczywistości, która nie jest 

wytłumaczalna z ludzkiego punktu widzenia. Doznaję swoistego procesu zdrowienia, który pozwala mi spokojnie 

położyć się spać i odnaleźć siły na kolejny dzień. Różaniec, który wydaje się tylko „zwykłym powtarzaniem”, 

okazuje się być najlepszą terapią duszy, jaką w życiu przeszedłem. 

Zastanawiam się tylko, czy jest to przypadek. Czy można by inaczej? Nie wiem. Bóg to wie. Tak się jednak 

zdarzyło, że racjonalność, którą staram się kierować w życiu, nie zawsze spełnia swoje zadanie i często wiedzie 

mnie na manowce beznadziei. Z różańcem jest inaczej. 

Przestaję myśleć, a zaczynam KOCHAĆ! 
Nie bez wzruszenia piszę te słowa. Wydaje mi się, że obecność Jezusa i Maryi jest w tej modlitwie 

niezaprzeczalna. Kto choć raz stanął w obliczu cierpienia i śmierci wie, o czym mówię. Kontemplacyjne 

zagłębianie się w historię z Ewangelii rodzi we mnie pewną empatię z uczestnikami historii Jezusa. Widzę między 

nimi także siebie. Odczuwam i dotykam tego, co Bóg przeżywał 2 tysiące lat temu jako człowiek. Staję się 

uczestnikiem i jednocześnie mam poczucie złożonej mi przez Boga obietnicy. 

Odkrycie odkrytego 
Pewnie pojawią się w tym miejscu pytania o to, czy na różańcu doświadczam też problemów. Oczywiście, że 

tak! Trud, który wówczas podejmuję, wydaje mi się najbardziej twórczy. Staram się oddać Bogu w czasie tej 

modlitwy cały swój świat uczuć. Uczucia niechciane pragnę pokochać, zranione pokazać Jezusowi, radosne oddać 

Panu na chwałę. 

W ten sposób doświadczam głębokiego pokoju. Zaczynam patrzeć na rzeczywistość „ewangelicznie”. 

Przestaję się bać i martwić. Rodzi się we mnie mocne przekonanie, że z Bogiem mężnie mogę znosić wszelkie 

przeciwności. Nie ma wtedy znaczenia, czy jestem grzesznikiem czy świętym. Jestem w rękach Boga, który mnie 

kocha i potrzebuje. Moje problemy stają się Jego problemami. 

To pewnie dlatego czuję wewnętrzną ulgę. Okazuje się, że nie muszę nieść swojego krzyża sam; że wszyscy, 

którzy zaufali przede mną, przeżywali doświadczenia podobne, a może nawet jeszcze trudniejsze. 

Odkryłem różaniec na nowo i nie uważam, żeby było to odkrycie, którego dokonałem sam. Intuicja duchowa, 

wspierana łaską, doprowadziła mnie do momentu, w którym wiem, że istnieje lekarstwo na wszystkie problemy. 

Oczywiście, one same się nie rozwiążą, ale mam siłę, aby stawić im czoła. Moim pragnieniem jest dzielenie się tym 

doświadczeniem zgodnie z dominikańską zasadą: Kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Bogu przez 

Maryję niech będzie chwała, że przez różaniec autentycznie działa łaska, którą nazywam rosaroterapią! 


