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PRZEPIĘKNY BRAK TAKTU 

Kiedy mamy się spotkać z kimś ważnym, papieżem czy prezydentem, 

szczegółowo zapoznajemy się z zasadami, jakimi powinniśmy się kierować, aby 

nie popełnić faux-pas (nieświadomego nietaktu). Jest coś w dzisiejszej 

uroczystości, co może budzić nasze oburzenie. 

Kościół, obchodząc uroczystość Chrystusa Króla, nie bez powodu daje nam 

do rozważenia fragment Ewangelii mówiący o wywyższeniu Chrystusa na 

krzyżu. Pragnie w ten sposób uświadomić nam, po raz kolejny, ze królowanie 

Jezusa nie ma nic wspólnego z ziemskimi kalkulacjami i wyobrażeniami o 

władzy i rządzeniu. 

Poraża nas jednak, co zrozumiałe i słusznie, bezczelność ludzi stojących pod 

krzyżem. Był tam zwykły tłum, ludzie władzy, byli żołnierze i skazańcy. 

Wszyscy drwili, wyśmiewali. Dlaczego? Bo nie zrozumieli, kim naprawdę jest 

Jezus. 

Tylko jeden człowiek to zrozumiał. Dobry Łotr, jak określa go tradycja. 

Zobaczymy, że również on zachował się na swój sposób „bezczelnie”. Zwrócił 

się do Chrystusa po imieniu, innymi słowy, przechodzi na „ty”, chociaż nie łączą 

go z Jezusem żadne bliższe relacje. On, skazaniec, zwraca się do Króla bez 

tytułów: „Syn Dawida”, „Rabbi” czy „Panie”. Tym brakiem taktu może nas 

wiele nauczyć. Dla mnie jest to jedna z najpiękniejszych scen bliskości Stwórcy i 

wyjścia Boga ku człowiekowi. 

W chwili tragedii i śmierci, jaką w moje życie wprowadza grzech, nie liczą 

się poprawne formuły i pełne tytuły, ale dwa słowa – Jezu, ratuj! Na takie słowa 

stać było Dobrego Łotra, gdy w tym samym czasie drugi ze skazańców bluźnił. 

Którym łotrem jestem ja?  Jakim Królem jest dla mnie Jezus? Odległym i 

niedostępnym czy bliskim i dostępnym?
=============================================================================================================================================================================== 

PORANEK 
Wiemy jak trudno wstać wcześnie rano. Lecz gdy to się uda, 

odkrywamy piękno tej chwili. Cisza poranka. Czas, jaki przed nami. Delikatne, 

ale zdecydowane światło. I wszystko staje się nowe. 

W moim życiu religijnym mam tez taki poranek, to Adwent. Święty 

Paweł mówi nam dzisiaj: „teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” 

(Rz 13,11). 

Gdy wstajemy, zastanawiamy się, „w co się ubrać?” W poranek 

Adwentu św. Paweł doradza nam: „przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 

13,12). To strój na Adwent, jest potrzebny do walki duchowej. 

Poranek Adwentu, to moja gotowość. Na narodzenie mego Pana i 

Króla. Na drugie przyjście tryumfującego Jezusa. Pierwsze przyjście już się 

stało, co roku przezywamy je na nowo. Przygotowuje mnie ono na to drugie 

przyjście. 

W dzień Bożego Narodzenia Jezus rodzi się osobiście dla mnie. W 

dzień końca świata Jezus przyjdzie osobiście do mnie. Nie przyjdzie jak 

złodziej, aby ukraść moje życie. On przyjdzie jak gospodarz mojego życia, aby 

dać mi życie wieczne. Będzie to tez czas sądu, „jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony” (Mt 24.40). Czas wskazania dobra i ostatecznego oddzielenia zła. 

W poranek Adwentu przygotowuję się do spotkania z Jezusem. Tym 

Nowonarodzonym, tym przychodzącym po mnie w godzinie śmierci i tym 

przychodzącym w chwale na końcu czasu. Aby dzień spotkania w mym sercu 

brzmiał psalm: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu 

Pańskiego! Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem” (Ps 122,1-2).  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 20 do 27 listopada 2022 roku. 

 

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.  

 

Poniedziałek 21.11  Ofiarowanie NMP. 

 18.00 Za †† rodziców Marię i Jerzego Gopoń, brata Wernera, dziadków, z rodzin Gopoń, Kowolik i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  22.11  Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. 

 7.00  

Środa  23.11  . 

 7.00  

Czwartek  24.11  Św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy, męczenników. 

 17.00 Z podziękowanie do MB z ok. 40 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Gizeli i Stefana, z prośbą o  

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

Piątek  25.11  .  

 7.00 Za † wujka Gerarda Czech w I-szą rocz. śm.  

 17.00 Grabczok Za †† ojca Klausa Nowak w I-szą rocz. śm., jego żonę Marię oraz dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 

Sobota 26.11  . 

 18.00 Za †† Marcina Jeger w dniu ur., brata Marka, męża Piotra, rodziców Erykę i Stanisława Cebula,  

  Elżbietę i Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 27.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, Erykę i Stanisława Cebula,  

  siostrzeńców Marka i Marcina, brata Ewalda, bratową Krystynę, szwagra Karola,  

  dziadków i z pokrewieństwa Żołneczko Cebula.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Józefa Susczyk w 2 rocz. śm., jego żonę Małgorzatę oraz z  

    pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† męża, ojca i dziadka Joachima Matros z ok. ur. oraz za rodziców z obu stron.  
====================================================================== 

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

Janina Hryc, Małgorzata Koch, Krystyna Makulik, Anna Firlus, Karina Jendro 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożona p. Bernadetta Sówka.  

Dzisiejsza Niedziela kończy rok liturgiczny, jest w tym roku także zakończeniem obchodów jubileuszu naszej opolskiej diecezji. 

Zapraszam dziś o godz. 15.00 na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata. 

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

W Piątek ku czci św. Katarzyny odpust w Dobrzeniu Wielkim. 

W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny czasem Adwentu. Zapraszam w imieniu PZC na kolejny kiermasz 

adwentowy od godz. 14.00 na farskim ogrodzie; do nabycia wieńce adwentowe, różnego rodzaju stroiki, opłatki na stół wigilijny 

oraz świece wigilijnego dzieła caritas. To także okazja do wspólnego spotkania przy ciepłych napojach oraz dźwiękach muzyki. 

Informacje diecezjalne: 

W Czwartek 24 listopada koncert w hołdzie abp. Alfonsowi Nossolowi. Wystąpi Edward Simoni grający na fletni pana. Dochód 

z koncertu wspomoże renowację opolskiej katedry. 

Diecezjalny duszpasterz pszczelarzy, zaprasza pszczelarzy, sympatyków i miłośników produktów pszczelich wraz rodzinami na 

V Pielgrzymkę Pszczelarzy na Górze Świętej Anny. Pielgrzymka odbędzie się w 1. Niedzielę Adwentu - 27 listopada br. Msza 

św. o godz. 11.30 po niej 13.30 wykład w Domu Pielgrzyma ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak. 

Informacje poza duszpasterskie: 

GOPS w Łubnianach uruchomił punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych – spotkania jutro w godz. 17.00 – 19.00. 
Urząd Gminy w Łubnianach przypomina o możliwości składania wniosków na zakup węgla.  

Grabczok:  

We wtorek 29 listopada organizowany jest bezpłatny wyjazd dla seniorów do teatru Ekostudio w Opolu na spektakl pt. „Lekcja”. 

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy pod numerem 77 4214 034 wew. 113. 

Zarządu Oddziału Gminnego OSP organizuje po raz kolejny zbiórkę darów dla dzieci. W Grabczoku dary te można będzie 

przekazać w Czwartek 1.12.2022r. w godz. 18.00-20.00 w strażnicy OSP. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 27 listopada do 4 grudnia 2022 roku. 

 

Niedziela 27.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, Erykę i Stanisława Cebula, siostrzeńców Marka i  

  Marcina, brata Ewalda, bratową Krystynę, szwagra Karola, dziadków i z pokrewieństwa  

  Żołneczko Cebula.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Józefa Susczyk w 2 rocz. śm., jego żonę Małgorzatę oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† męża, ojca i dziadka Joachima Matros z ok. ur. oraz za rodziców z obu stron.  

 

Poniedziałek 28.11   

 17.00 W 30 dzień śm. Jerzego Klimek.  

Wtorek  29.11 

 17.00 W 30 dzień śm. Gertrudy Jendro.  

Środa  30.11  Święto Św. Andrzeja, Apostoła. 

 17.00 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą z ok. 18 rocz. ur. Karoliny, o zdrowie i bł. Boże w  

  rodzinie.  

Czwartek  01.12  . 

 17.00 Za †† matkę Hildegardę Mros, brata Konrada, rodziców Klarę i Pawła Zylla oraz z  

  pokrewieństwa.  

Piątek  02.12  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

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

    w rodzinach Mioska, Kiwus, Schumilas i Jonientz. 

 18.00 Do Opatrzności Bożej i św. Barbary w intencji firmy i pracowników, z prośbą o opiekę i bł. Boże  

  w rodzinach.  

Sobota 03.12  Św. Franciszka Ksawerego. Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 W 30 dzień po śm. Gertrudy Hendel.  

 18.00 Za †† rodziców Edeltraudę i Eryka Markiewicz, ich rodziców oraz pokrewieństwo z obu stron.  

 

Niedziela 04.12  DRUGA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za † Horsta Cebula w I-szą rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Huberta Patrzek z ok. ur. 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, Antoniego Cebula ich rodziców i  

  rodzeństwo, Łucję, Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula,  

  Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Sabina Kołodziej, Teresa Spyra, Brygida Marsolek, Barbara Stotko 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna 

Kotula.  

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny czasem adwentu. Zapraszam po południu o godz. 14.00 na kiermasz 

adwentowy organizowany przez PZC – dochód z tego wydarzenia zasila działalność PZC. 

Od jutra zapraszam na nabożeństwa roratnie – będą sprawowane od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00. 

Tradycyjnie zapraszamy dzieci z lampionami, dzieci także będą otrzymywały potwierdzenia za udział w tych 

nabożeństwach. 

W tym tygodniu rozpoczynamy także nowy miesiąc – zapraszam do uczczenia Serca Jezusowego i 

Niepokalanego Serca NMP w pierwszy Piątek i Sobotę. Zapraszam do skorzystania z sakramentów św.: 

spowiedź przed każdą mszą roratnią.  

W Piątek msze św. o godz. 7.00 i 18.00, a do południa odwiedziny u naszych chorych. 

W Sobotę – kolejne nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu NMP: 6.30 różaniec, msza św. i 

medytacja jednej z tajemnic różańcowych. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium, natomiast po mszy będziemy mogli złożyć ofiary 

na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

Grabczok: 

W Czwartek 01.12.2022 r. w godz. 18.00-20.00 w strażnicy OSP, składamy dary na pomoc dzieciom. 



 

Świadkowie wiary  

z naszej ziemi 

 

Josef Martin Nathan.  
Urodzony 11 listopada 1867 r. w Tłustomostach k. Kietrza. Pochodził z czeskiej rodziny rzemieślniczej, 

używającej początkowo nazwiska Notan, a później zmienionej na Nathan. Józef był najmłodszy z trzech synów 

nauczyciela Józefa i Antoniny z Oderskich. Został ochrzczony w kościele parafialnym w Kietrzu. Najpierw 

uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu i Głubczycach, a w 1877 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym 

we Fryburgu, które po rocznej przerwie (na służbę wojskową) kontynuował we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie 

przyjął 23 czerwca 1891 r. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Zawiszycach, a rok później został 

przeniesiony do Branic, gdzie w 1897 r. objął urząd proboszcza, założył Katolicki Związek Budowniczych, 

Rzemieślników i Pracowników i rozpoczął budowę olbrzymiego kompleksu szpitalnego dla osób chorych 

umysłowo. Wokół szpitala rozrosło się całe "miasteczko miłosierdzia" (26 obiektów szpitalnych i 

pomocniczych). W 1904 r. powstała Fundacja Najświętszej Maryi Panny, które zapewniała leczenie i opiekę ok. 

1700 psychicznie i nerwowo chorym - owym "najmniejszym". Do pomocy i posłudze wśród chorych ks. prałat 

Nathan sprowadził siostry marianki (SMI - Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej). Funkcję dyrektora szpitala 

powierzył swemu bratu lekarzowi, samemu zabiegając o fundusze dla tak rozbudowanego dzieła. Fundacja 

dysponowała własną cegielnią, piekarnią, warsztatami rzemieślniczymi oraz zakładem ogrodniczym. Ks. Nathan 

był aktywnym działaczem społecznym, z ramienia partii Centrum był deputowanym do parlamentu Rzeszy 

Niemieckiej (1914-1918). W 1924 r. został mianowany administratorem apostolskim (komisarzem), w 1938 r. 

wikariuszem generalnym i biskupem pomocniczym dla części sudeckiej Archidiecezji Ołomunieckiej. Sakrę 

biskupią przyjął 6 czerwca 1943 r. w kościele Branickim św. Rodziny z rąk biskupa warmińskiego M. Kallera. 

Podczas okupacji władze hitlerowskie wielu chorych z zakładu w Branicach poddały sterylizacji, ok. 500 

osób skazały na śmierć w obozach zagłady. Bp Nathanowi udało się jednak wstrzymać dalszą eksterminację, a w 

kwietniu 1945 r. w dramatycznych okolicznościach wojennych, po wynegocjowaniu wstrzymaniu działań, wraz z 

ok. 600 pacjentami opuścił Branice i udał się w czeskie Sudety.  W tym samym roku powrócił do Branic i od 

razu przytępił do odbudowy i uruchomienia szpitala. W tym czasie zrzekł się jurysdykcji kościelnej, przekazując 

swoją władzę na ręce prymasa Polski kard. A. Hlonda. Mimo to w grudniu 1946 r. został wysiedlony przez 

władze komunistyczne do Czechosłowacji. Zmarł 30 stycznia 1947 r. w klasztorze Sióstr Miłości Bożej, 

pochowany na cmentarzu miejskim w Opawie. Jego szczątki zostały przeniesione do Branic. 

ks. Jan Kochel 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

Sakrament pokuty i pojednania 
Rozpoczynamy cyklu katechez liturgiczno-formacyjnych dotyczących sakramentu pokuty i pojednania, 

który jako czwarty w układzie katechizmowym otwiera grupę, tzw. sakramentów uzdrowienia, do której zalicza 

się wraz z sakramentem namaszczenia chorych. Istotnie, uzdrowienie zranionej grzechem duszy ludzkiej jest 

niewysłowioną tajemnicą Boga pełnego miłosierdzia, który w Jezusie Chrystusie pojednał nas ze sobą i zlecił 

posługę jednania (2 Kor 5,18). Znakiem owego pojednania ustanowił sakrament, który nazywamy: spowiedzią 

świętą, sakramentem przebaczenia, nawrócenia, miłosierdzia bądź - w najpełniejszym ujęciu - sakramentem 

pokuty i pojednania.  

Utrata poczucia grzechu  
Istotną przeszkodą, która w sposób poważny od lat 40. XX wieku uniemożliwia człowiekowi coraz 

bardziej owocnie i świadomie korzystać z daru sakramentu spowiedzi jest problem z postrzeganiem i 

uznawaniem grzechu - materii koniecznej tego sakramentu. Wypaczenie, zaćmienie, martwota, znieczulenie 

ludzkich sumień, o których pisał w adhortacji Reconciliatio et paenitentia Jan Paweł II, doprowadzają człowieka 

do dramatycznego momentu, w którym nie potrafi on zła nazwać złem, grzechu - grzechem. Papież Pius XII w 

1946 roku nazwał to zjawisko utratą poczucia grzechu, wskazując, że to najpoważniejszy grzech tego wieku. Nie 

sposób nie zgodzić się z diagnozą Piusa XII i Jana Pawła II, który we wspomnianym dokumencie na temat 

pokuty i pojednania poświęcił obszerny jego fragment utracie poczucia grzechu. Utrata poczucia grzechu jest 

jakąś formą lub owocem negacji Boga: nie tylko w postaci ateizmu, lecz także sekularyzmu. Zachęcam do lektury 

całego 18. punktu adhortacji, niezwykle istotnego w odniesieniu do zrozumienia aktualnej kondycji duchowej 

człowieka, żyjącego w zsekularyzowanym świecie. 

Cdn. 


