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DOKĄD ZMIERZAMY? 

Robiąc codzienne zakupy, często zaczynamy od naszego ulubionego sklepu. 

Pewnego dnia pojawia się kartka z ogłoszeniem: „Likwidacja sklepu”. Smutno, jak po 

stracie kogoś bliskiego. 

Ten rodzaj smutku towarzyszy nam przez całe życie. Niestałość, zmienność. 

Utrata kogoś bliskiego. Odkrywamy nieuchronność śmierci. Chcielibyśmy zatrzymać 

tych odchodzących, ochronić te zamykane sklepy. Nic z tego. 

Dokąd zmierza ta zmienność świata? Do jakiego „morza” wpływają te rzeki 

mijającego czasu, zdarzeń, ludzi? 

Pan Bóg zaprasza, abyśmy spojrzeli na otaczający świat, abyśmy przypominali 

sobie historię miejsca, w którym żyjemy. Odkrywamy, że wszystko zmierza ku … 

zmartwychwstaniu. 

Każdej wiosny odradza się, wydawało by się martwa, przyroda. W naszej historii, 

po stuleciach nieistnienia pod zaborami, odradza się Polska. 

Pożegnania na dworach, po latach stają się powitaniami. Twarze zmienione przez 

czas, ale ludzie ci sami. 

Bracia męczennicy z dzisiejszego fragmentu Księgi Machabejskiej oddają życie 

za wiarę w Boga. „Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i 

ożywi do życia wiecznego” (2MCh 7,9). Rodzi się wiara w zmartwychwstanie. 

Jezus w Ewangelii przypomina nam, że Ten, w którego wierzymy, jest Bogiem 

żywych. On przywraca nam życie. Nie tylko będzie to w naszym zmartwychwstaniu. 

Tu i teraz powracamy do życia. W każdej modlitwie, w każdym sakramencie pokuty. 

To „morze”, do którego zmierzamy rzeka mego życia, nazywa się 

ZMARTYWCHWSTANIE. Tam podążamy.

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

PRZEZ UBÓSTWO DO ŚWIĘTOŚCI 

Zadana katastrofa ani ludzkie cierpienie nie mogą przysłonić Bożej 

miłości i zgasić w nas chrześcijańskiej nadziei. Syn Boży przepowiada głód, ale 

także mówi o wytrwałości, które prowadzi ku życiu. 

Zapowiedź czasów ostatecznych może budzić w nas lęk i obawę. Któż z 

nas nie boi się wojny, trzęsienia ziemi czy klęski głodu. Ale jednocześnie w te 

proroctwa pełne trwogi wplatają się słowa dające  nadzieję: „nie trwóżcie się”, 

„ja dam wam mądrość i wymowę”, „włos z głowy wam nie spadnie”. Wobec 

katastrof, jakich doświadczy ludzkość, chrześcijanie zobaczą także działanie 

Bożej Opatrzności. 

Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Ubóstwo to jedna z nędz 

ludzkości. Wielu ludzi cierpi niedożywienie i umiera z głodu. Ale ubóstwo może 

stać się także drogą prowadzącą do świętości. Wystarczy przypomnieć takie 

postacie jak święty Franciszek z Asyżu, święty brat Albert Chmielowski czy 

święta Matka Teresa z Kalkuty. Ślubując ubóstwo i poświęcając się ubogim, 

osiągnęli oni wysoki stopień ludzkiej doskonałości i stali się wzorem nie tylko 

dla chrześcijan. Bycie ubogim otworzyło przecież św. Franciszkowi drzwi do 

sułtana, który w tamtych czasach opanował tereny Ziemi Świętej. 

W najbliższych dniach będziemy wspominali także ofiary Wielkiego 

Głodu na Ukrainie. Wywołany sztucznie przez Stalina, w latach 30. XX wieku 

doprowadził do śmierci przeszło 7 milionów ludzi. 

Jezus zachęca swoich uczniów do wytrwałości. Żadna z 

dotychczasowych klęsk, jakie dotknęły ludzkość, nie były na tyle silne, aby 

zdławić w ludziach wiarę w dobroć Boga. Bądźmy zatem wytrwali i 

przeżywajmy nasze cierpienia w łączności ze Zbawicielem, a wówczas 

doświadczymy także Jego obecności.  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 6 do 13 listopada 2022 roku. 

 

Niedziela 06.11  TRZYDZIEST 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 Za †† rodziców Bertę i Oswalda oraz dziadków.  

 15.00 Różaniec za zmarłych zalycanych. 
 

Poniedziałek 07.11   

 17.30 Różaniec za zmarłych zalycanych.  

 18.00 Za †† ojca Edmunda w rocz. śm., matkę Annę i dusze w  czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  08.11 

 7.00 Za †† rodziców Hildegardę i Rafała Kaniut, ojca Jerzego, z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 18.00  Różaniec za zmarłych zalycanych. 

Środa  09.11  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

 7.00  

Czwartek  10.11  Św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła. 

 17.00 Za †† rodziców Cecylię i Huberta Cebula, Elżbietę i Stefana Dendera, brata Horsta, bratową Teresę i  

  z rodzin Cebula i Dendera.  

Piątek  11.11  Św. Marcina z Tours, biskupa.  

 7.00   

Sobota 12.11  Św. Jozafata, biskupa i męczennika. 

 18.00 Za †† ciotkę Jadwigę Komor, jej braci i siostry i z całego pokrewieństwa.  
 

Niedziela 13.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. KIERMASZ 

 7.30 W intencji wszystkich parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców, dziadków Reinharda i Adelheid Kinder, chrzestną Ritę  

    Grzona, całe pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i  

 zdrowie dla Krystyny Sowa z ok. 60 rocz. ur., oraz bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 15.00 Nieszpory niedzielne. 
====================================================================== 

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

Karolina Trzepizur, Małgorzata Cossbau, Barbara Sosna, Daria Czora 

Zapraszam na różaniec za zmarłych zalycanych z ok. dnia zadusznego: dziś o godz. 15.00, jutro o 7.30, a we Wtorek o 

godz. 18.00. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy spotkanie dla młodzieży klasy VIII. 

W Piątek święto narodowe i wspomnienie św. Marcina. Zapraszam na inscenizację św. Marcina. Rozpoczęcie o godz. 

16.00 na placu Arnstein i przejście pod kościół. Potem spotkanie na farskim ogrodzie – Zapraszamy! Dzieci zapraszamy 

z lampionami. Tego dnia bp ordynariusz udziela dyspensy. 

W przyszłą Niedzielę przypada rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego – kiermasz. 

Kolekta przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych. 

W tą przyszłą Niedzielę także Światowy Dzień Ubogich: Fundacja Zupa w Opolu działająca w Domu Nadziei i 

wspomagająca osoby w kryzysie bezdomności prosi o wsparcie mieszkańców Brynicy. Wielkimi krokami zbliża się zima, 

już teraz poranki i wieczory są chłodne. Dla naszych podopiecznych mieszkających na ulicy, w pustostanach i piwnicach  

nastał  trudny czas. Po raz kolejny prosimy o pomoc. Potrzebna nam żywność o długim terminie ważności (konserwy, ryż , 

kasza, kawa, herbata, margaryna do chleba) oraz śpiwory , koce, skarpety i rękawiczki. Mogą to być rzeczy nowe lub 

używane, ale czyste i w dobrym stanie. Można je zostawiać w przedszkolu w Brynicy, w Domu Nadziei w Opolu w sobotę 

od godz. 14.00 do 16.00 lub u wolontariusza pracującego z bezdomnymi p. Katarzyny Krzyścin. 

Dziś różaniec za † Franciszka Dendera o godz. 16.00, jutro jego pogrzeb o godz. 11.00. 

Zmarła p. Gertruda Hendel – Wieczny odpoczynek … Pogrzeb w Czwartek o godz. 12.00, różaniec św. w Poniedziałek  

o godz. 15.30. 

Grabczok: W Piątek obchody i inscenizacja św. Marcina od godz. 14.30 zbiórka koło leśniczówki, koło kościoła 

inscenizacja i przemarsz przez wioskę. O godz. 16.00 na placu zabaw spotkanie i rozstrzygnięcie konkursu z lampionami. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 13.30 z drużyną z Lewina Brzeskiego – ostatni w tym sezonie.  



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 13 do 20 listopada 2022 roku. 

 

Niedziela 13.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. KIERMASZ 
 7.30 W intencji wszystkich parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła. 

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców, dziadków Reinharda i Adelheid Kinder, chrzestną Ritę Grzona,  

    całe pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla  

  p. Krystyny Sowa z ok. 60 rocz. ur., oraz bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 

Poniedziałek 14.11  Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 

   

 18.00 Za †† córkę Dorotę Klimek jej ojca Pawła, dziadków z obu stron i z pokrewieństwa  

  Hyla, Klimek, Buchta.  

Wtorek  15.11 

 7.00  

Środa  16.11  Rocznica Poświęcenia Opolskiej Katedry. 

 7.00 Za †† matkę Gertrudę Wagner, dwóch mężów, syna Herberta, jego żonę, rodziców 

Feliksa i Cecylię Nalewaja, siostrę Adelę, jej męża, braci Stefana i Ernesta, z rodzin 

Patrzek i Nalewaja.  

Czwartek 17.11  Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 

   

 17.00 Za †† ojca Ryszarda, brata Karola w rocz. śm., dziadków, babcie i pradziadków, ciotki,  

  wujków oraz wszystkich z rodzin Szydło i Warmons oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  18.11  Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.  

    

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Karola i Cecylię Wierzgała oraz z rodzin Wierzgała i Kozioł.  

  Ccon. Za †† rodziców Gertrudę i Wiktora, siostrę Anielę oraz z rodzin Wierzgala,  

    Kuczera i Szweda. 

Sobota 19.11  . 

 14.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane  łaski z ok. 60 rocz. ur. Adeli o zdrowie i  

  bł. Boże, dary Ducha świętego i o zdrowie w rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† rodziców Dorotę i Konrada Komor teściów Hildegardę i Alojzego Mros i ich  

  syna oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 20.11  UROCZYSTOŚĆ CHRTSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.  

 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron.  

 9.15 Grabczok  Za † Marię Kołkowską w 5 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† rodziców Marię i Józefa oraz dziadków Wiktorię i Wincentego oraz Józefa  

  Prudlik, dziadków Teklę i Jana oraz pokrewieństwo z obu stron.  

 15.00 Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla. 
====================================================================== 

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

Krystyna Czech, Agnieszka Luksa, Joanna Makulik, Alicja Panek 

Po przerwie związanej z nabożeństwa różańcowymi powraca dyżur róż różańcowych: w tym tygodniu róża św. 

Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy spotkanie dla klasy VII. 

W przyszłą Niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ta Niedziela  kończy także obchody 

złotego jubileuszu naszej diecezji. 

Również za tydzień dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy eucharystii w kościele seminaryjnym w 

Opolu. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na pomoc Kościołowi w Potrzebie i remont opolskiej Katedry. 



 

Ks. Waldemar Musioł  

nowy biskup pomocniczy 
 

 
Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana w Żywocicach, urodził się 10 

listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację 

rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w 

Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. 

uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia 

teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 2001, 

uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święceniami odbył w parafii Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.  

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego 

biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i 

Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). W tym samym czasie 

kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. 

uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.  

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent 

w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.  

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc 

kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką 

otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008–2013 był 

rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku 

mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest pierwszym rektorem diecezjalnego 

Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierpnia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana 

Chrzciciela w Obrowcu.  

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej 

Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od 

roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład 

Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym 

moderatorem etapu diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku 

Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.  

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji 

Episkopatu Polski. Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe 

poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym 

diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji. 


