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KOŚCIOŁA 
 

 
 

 

W dniu dzisiejszym przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła. Nasze 

myśli biegną w stronę świątyni, która ma ogromne znaczenie dla człowieka 

wierzącego. Nasze drogi powinny prowadzić do świątyni, i zrozumieć, czym ma ona 

dla nas być? Odpowiedź jest dość prosta. Kościół jest miejscem świętym, w którym 

mieszka Bóg. Nie można go więc omijać. Niektórzy parafianie praktykują codzienne 

nawiedzanie świątyni. To wspaniałe świadectwo dawane innym. Bóg czeka w swoim 

domu na nawiedzenie. Skoro jest to miejsce święte, zobowiązuje ono do 

odpowiedniego zachowania – pełnego godności i skupienia. Iluż to tak zwanych 

niedzielnych katolików nie potrafi zachować się w świątyni. A może i my 

przeżywamy ciągłe rozproszenia. Ile razy oglądamy się w kościele, jesteśmy 

zainteresowani tym, kto wszedł albo w co jest ubrany? Świątynia jako miejsce święte 

domaga się od nas specjalnego traktowania i właściwie nie ma od tej reguły 

wyjątków. 

Świątynia jest także swoistym źródłem. Człowiek przychodzi do niej, aby 

wzmocnić swoje siły. Większość sakramentów i błogosławieństw jest udzielana w 

kościele. To w nim człowiek zaczyna swoje życie i je kończy. Do źródła się 

przychodzi, by z niego zaczerpnąć. Człowiek, który unika tego źródła, staje się coraz 

słabszy, a jego wiara obumiera. Dla ilu parafian droga do świątyni porosła 

chwastami? Dlaczego niektórzy latami omijają z daleka kościół?  

Świątynia jest także skarbem, za który każdy powinien poczuć się 

odpowiedzialny. Opieka nad nią nie jest tylko zadaniem księdza. Troska o wygląd, 

porządek, ale i o liturgię jest obowiązkiem każdego człowieka wierzącego. Poczujmy 

się więc współodpowiedzialni za ten skarb naszej wiary, za miejsce przebywania 

samego Boga. Powinniśmy się interesować tym, co się dzieje w naszym kościele. A 

przecież są tacy parafianie, którzy nie znają nawet patrona ich parafii. Jakże ważny 

jest kontakt, więź z parafią, która jako wspólnota lokalna dba o duchowe i materialne 

potrzeby kościoła.
=============================================================================================================================================================================== 

PRAWDOMÓWNOŚĆ 
Mogłoby się wydawać, że mowa o królowaniu Boga jest tylko pobożnym 

życzeniem. Obecnie trudno odnaleźć narody i społeczności, w których Pan byłby 

ich władcą. 

Prorok Daniel (pierwsze czytanie) na niemal 7 wieków przed narodzeniem 

Jezusa prorokował o Synu Człowieczym. Tak przecież określał się sam Jezus 

Chrystus. Daniel mówił jednak o królowaniu Syna Człowieczego, które jeszcze nie 

nastąpiło. Jego proroctwo z dzisiejszej liturgii nadal czeka na realizację, choć Syn 

Człowieczy przyszedł już na świat. Ludzie, którzy Go kochają i słuchają Jego 

Ewangelii, już dziś żyją pod rządami Jezusa. Zmieniają swoje rodziny i 

społeczności na lepsze. Całkowite spełnienie proroctwa nastąpi jednak w 

przyszłości. 

Także św. Jan podkreśla, że Jezus posiada władzę (drugie czytanie). Jej 

charakter nie polega na dominacji nad ludźmi, ale na ich wyzwoleniu. Jezus i tylko 

Jezus daje nadzieję ratunku spod panowania grzechu i śmierci. O ile obecnie ludzie 

chcą uciec od śmierci, to jednak nie zawsze chcą zrezygnować z grzechu. Wiele 

osób może więc żyć w duchowej schizofrenii. Jezus daje wolność od zła i przynosi 

życie. Nie można zatem oczekiwać od Niego wyłącznie tego, na co ma się ochotę. 

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem (Ewangelia) odwołuje się do pojęcia 

prawdy. Jezus głosi Prawdę i jest Prawdą. Stąd Jego królestwa nie można 

utożsamić z żadnym z systemów politycznych czy ekonomicznych. Nie można 

redukować go i podporządkować jakiejkolwiek partii czy grupie społecznej. Nie 

wolno sprowadzać go do rangi organizacji charytatywnej czy pozarządowej. Jezus 

króluje w sercach ludzi. Ma władzę nad ludźmi. Dziś widać ją przez pryzmat życia 

Jego uczniów. Kiedyś jednak objawi się w sposób publiczny całemu światu. 

Doświadczymy więc pełniej prawdomówności Boga. 
 

UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 14 do 21 listopada 2021 roku. 

 

Niedziela 14.11  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

    UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA. 
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za †† żonę i matkę Halinę Niemczak w 9 rocz. śm., rodziców Teresę i Czesława, teściów  

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

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

 

Poniedziałek 15.11   

 18.00 Za †† rodziców Cecylię i Huberta Cebula, synową Teresę, rodziców Elżbietę i Stefana Dendera oraz  

  wszystkich z rodzin Cebula i Dendera.  

Wtorek  16.11  Rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu. 

   

Środa  17.11  Św. Elżbiety Węgirskiej, zakonnicy. 

 7.00 Za †† Gertrudę Wagner, 2 mężów, syna Herberta i jego żonę, Cecylie i Feliksa Nalewaja, siostrę  

  Adelę i jej męża, braci Stefana i Ernesta oraz z pokrewieństwa Patrzek i Nalewaja.  

Czwartek  18.11  Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 

 17.00 Za †† Andrzeja Baron, Annę i Ewalda Kurth oraz zmarłych z pokrewieństwa.  

Piątek  19.11  .  

 17.00 Grabczok Za †† Marię i Franciszka Sobota, Marię i Jakuba Susczyk, bratową Teresę i z  

    pokrewieństwa  z obu stron. 

Sobota 20.11  Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. 

 7.00 Za †† rodziców Dorotę i Konrada Komor, teściów Hildegardę i Alojzego Mros, ich syna oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† matkę Adelę, ojca Bernarda i z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 21.11  UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.  
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i córkę Marię Kołkowską w 4 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† matkę Hildegardę Mros, w rocz. śm ojca Alojzego brata Konrada, rodziców  

  Zylla i z pokrewieństwa.  

 15.00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Gabriela Baron, Maria Sowa, Katarzyna Kastura, Beata Niedworok 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Faustyny, w tym tygodniu: Św. Cecylii – przełożony p. Weronika 

Krupa. 

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na pomoc Kościołowi prześladowanemu w Libanie. 

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

Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 20 listopada 2021 w kościele 

seminaryjnym w Opolu. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w auli nad kościołem seminaryjnym. 

W przyszłą Niedzielę kończymy rok liturgiczny Uroczystością Chrystusa Króla. Kolekta przeznaczona na opał 

do naszych obiektów parafialnych. Po mszy przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na pomoc 

emigrantom na granicy. 

Za tydzień po każdej mszy wybieramy radę duszpasterską! Zapraszam do głosowania. 

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 21 

listopada 2021 r. Skupienie rozpocznie się o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - IV rata, będzie zbierany w dniu 15.11.2021r. tj. w  

Poniedziałek od godz. 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy. 

Grabczok: 

Podatki od gruntów za IV kwartał można płacić w poniedziałek 15 listopada w godz. 17.00 do 18.00 W świetlicy 

wiejskiej.  



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 21 do 28 listopada 2021 roku. 

 

Niedziela 21.11  UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.  
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron  

 9.15 Grabczok  Za † żonę i córkę Marię Kołkowską w 4 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† matkę Hildegardę Mros, w rocz. śm ojca Alojzego brata Konrada, rodziców Zylla i z  

  pokrewieństwa.  

 15.00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla. 

 

Poniedziałek 22.11  Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. 

 18.00 Za †† ojca Ryszarda, brata Karola w rocz. ich śm., babcie, dziadków, ciotki, wujków, kuzynki i  

  kuzynów oraz wszystkich z rodziny Szydło i Warmons.  

Wtorek  23.11  

 7.00  

Środa  24.11  Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy. 

 13.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odbierane łaski z ok. 50 rocz. sakramentu małżeństwa  

  pp. Krystyny i Arnolda z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

Czwartek  25.11  . 

 17.00 W 30 dzień po śm. p. Wendelina Sosna 

Piątek  26.11  .  

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

Sobota 27.11  . 

 7.00 Za †† Ilzę Kałuża, jej rodziców Józefa, Zofię i Annę, ich rodziców i rodzeństwo, Monikę Marsolek,  

 jej rodziców i rodzeństwo, wszystkich z pokrewieństwa Kałuża, Marsolek, Fak i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za † Marię Gopoń w I-szą rocz. śm. za † brata Wernera i jej męża Jerzego. 

 

Niedziela 28.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† Marcina Jeger w dniu ur., brata Marka, rodziców Erykę i Stanisława Cebula,  

  teściów Elżbietę i Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Józefa Susczyk w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski oraz  z prośbą o dalsze zdrowie i  

  bł. Boże dla Pelagii Sowa z ok. 92 rocz. śm.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Martyna i Martyna Kowalczyk, Maria Mikoś, Edyta Brzeźniak 

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

Polok. 

Po mszy zapraszam do wyborów nowej rady duszpasterskiej. 

Za chwilę przed świątynią możemy złożyć ofiary na pomoc emigrantom na granicy. 

Dziś o godz. 15.00 nabożeństwo do Chrystusa Króla. 

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

W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny czasem Adwentu.  

W pierwszą niedzielę adwentu PZC organizuje kiermasz adwentowy – zapraszamy od godz. 14.00 na farski 

ogród: do nabycia wieńce adwentowe, stroiki, świece Wigilijnego Dzieła Caritas oraz spotkanie. 

Informacje diecezjalne: 

W Sobotę 27 listopada dzień Skupienia dla Muzyków kościelnych, który odbędzie się w kościele w Opolu-

Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 9:30. 

Także w Sobotę 27 listopada o godz. 19.00 w auli seminaryjnej w Opolu, odbędzie się koncert Pawła Domagały 

na rzecz Domu Nadziei. Bilety-cegiełki w cenie 100 zł, 80 zł i 60 zł można nabywać na furcie kurialnej, 

portierni WTUO oraz w Domu Nadziei. 

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na przedadwentowe i adwentowe spotkania formacyjne, które 

odbędą się na przełomie listopada i grudnia: 25.11 (czwartek) o godz. 18.00 w kościele św. Rocha w Starych 

Budkowicach; 26.11 (piątek) o godz. 18.30 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Opolu-Winowie: 3.12 

(piątek) o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Wrzoskach. 

 



"Rok Świętego Józefa" 
 

 
Francisco Camilo Święta Rodzina i Święta Trójca olej na płótnie, XVII w. Muzeum Prado, Madryt 

 

Trójca na ziemi 
Ten obraz jest inspirowany przemyśleniami św. Franciszka Salezego, który w swych 

„Rozmowach duchowych” pisał: „Maryja, Józef i Jezus są Trójcą na ziemi, która w pewien 

sposób reprezentuje Trójcę Przenajświętszą. Święty Józef jest obrazem Boga Ojca, Jezus jest 

oczywiście Synem Bożym, a Maryja zastępuje Ducha Świętego, którego jest żywą świątynią”.  

Hiszpański artysta namalował więc Świętą Rodzinę złączoną z Trójcą Świętą osobą 

Jezusa. 

Trójca Święta została przedstawiona w pionowej osi dzieła. U góry obrazu widzimy Boga 

Ojca otoczonego aniołami. Towarzyszy Mu wyobrażenie kuli ziemskiej, przypominające, że jest 

Stwórcą świata. Poniżej unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, a na dole stoi mały 

Jezus, któremu towarzyszą matka i opiekun. Głowa Maryi jest otoczona nimbem z dwunastu 

gwiazd, zgodnie z wizją z Apokalipsy według św. Jana, natomiast aureola wokół głowy Jezusa 

ma wpisany symbol krzyża jako zapowiedź Jego zbawczej śmierci. Anioł towarzyszący Bogu 

Ojcu, który znajduje się nad osobą Matki Bożej, trzyma w rękach przeznaczoną dla niej koronę. 

Józef trzyma w dłoni swój atrybut – kwitnącą gałąź. To nawiązanie do legendy opisanej 

przez jeden z apokryfów (pism opowiadających o wydarzeniach biblijnych, nie uznanych jednak 

przez Kościół za wiarygodne i natchnione). Według tej legendy kapłani w Judei szukali godnego 

małżonka i opiekuna dla Maryi, prosząc Boga o wskazanie właściwego kandydata. W tłumie stał 

także Józef. Trzymana przez niego gałązka w sposób cudowny zakwitła. Kapłani odczytali to 

jako znak, że właśnie Józefowi mają oddać rękę Maryi. 

Józef trzyma Jezusa za rękę, pełniąc swą rolę opiekuna. Maryja wskazuje Syna palcem, 

przypominając nam, że On jest naszą drogą do zbawienia. 

Leszek Śliwa 


