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DŁUG PUBLICZNY  
Dzisiejsze czytania mają bardzo społeczny wymiar. Oczekiwanie na 

przyjście Pana jest przecież nadzieją dla całego świata.  

Trudno jest znaleźć w historii okres stałego pokoju. Jest ona pełna 

wojen, cierpienia, agresji, przemocy – obecnych także w XXI w. Pomimo 

rozwoju wiedzy, technologii, troski o prawa człowieka czy istnienia ONZ-etu – 

nadal jesteśmy daleko od ideału. Dlaczego? 

Brak pokoju to nie tylko problem militarny czy polityczny. On dotyka 

naszej natury uszkodzonej grzechem pierworodnym. Zraniony człowiek łatwo 

podda się złu. Zignoruje dobro. Będzie raczej cyniczny i wyrachowany niż pełen 

poświęcenia i empatii, czyli zdolności rozumienia innych.  

Tymczasem to Pan Bóg przynosi pokój. Jestem pewien, że miliony 

chrześcijan doświadczają go w swoich sumieniach czy rodzinach. Prorok Izajasz 

mówi dziś o pokoju, który obejmie cały świat. Sprawi że to, co niosło śmierć, 

będzie dawało życie. Nawet świat zwierząt będzie wolny od hierarchii opartej na 

łańcuchu pokarmowym. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie” – poucza nas 

dziś Psalm 72.    Spodziewamy się, że Bóg spełni to, co zapowiedział. 

Warunkiem pokoju nie jest jednak tylko interwencja Pana. On rodzi się w 

człowieku. Pierwszym krokiem do odnowy rodzin, środowisk pracy czy sumień 

zrujnowanych brakiem pokoju jest nawrócenie. Dziś Jan Chrzciciel wzywa do 

niego. Mówi, że człowiek, który prosi Pana Boga o miłosierdzie i oczyszczenie, 

powinien wydać w swoim życiu dobre owoce.  

Może więc Twoje decyzje, słowa i uczynki będą udziałem w spłacie długu, 

który przez grzech obciąża każdego z nas?
=============================================================================================================================================================================== 

STARE JEST LEPSZE? 
Każdy Adwent zaprasza nas, by jeszcze raz przebyć drogę tych wszystkich 

pokoleń, które spędziły całe życie na wyczekiwaniu czegoś, co dla nas powinno 

być kompletnie oczywiste. Czy i my nie rozpoznajemy czasu naszego 

nawiedzenia? 

Czytając dzisiejszą Ewangelię, poznajemy różnicę między Starym a 

Nowym Testamentem. Między narodem wybranym a Kościołem. Największy 

prorok starego prawa jest najmniejszy w królestwie niebieskim. Dziwne? By 

najmniej! 

Mojżesz i prorocy poznali Boga w Jego działaniu: On wyprowadza z 

niewoli, wymierza sprawiedliwość, pokazuje ludziom ich występki itd. Żeby 

takiego boga nie obrazić, skupili się na pobożności, która często pomija drugiego 

człowieka w dziele własnego uświęcenia. Przepisy, kult, świątynia, zwyczaje, 

tradycja, modlitwy, psalmy, pielgrzymki, święta – to tylko pobożność. A gdzie 

szacunek, wierność, uczciwość, prawda, czystość i życzliwość? 

Od  czasu przyjścia Chrystusa jedyną drogą dotarcia do Boga jest drugi 

człowiek. Ten któremu poświęcę życie, a zwłaszcza ten, który mnie potrzebuje. 

Jan Chrzciciel zdaje się być jedynym, który rozumie, że dowodem na 

mesjańską godność Jezusa jest  wzrok ociemniałych, sprawność 

sparaliżowanych, słuch głuchoniemych. Ani dyskusje z faryzeuszami, ani 

pozycja polityczna wobec Rzymian i Sanhedryn, nie zbrojne zajęcie świątyni, 

ale właśnie służba bliźniemu stanie się papierkiem lakmusowym nowej religii. 

Chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, która z miłości do Boga w 

centrum uwagi stawia człowieka: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, mnie uczyniliście, Miłujcie się wzajemnie jak ja was 

umiłowałem. Czyż to nie powód do prawdziwej radości?  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 4 do 11 grudnia 2022 roku. 

 

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. urodzin. 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, Antoniego Cebula ich rodziców i rodzeństwo, Łucję, Ludwika, Feliksa Rudolf,  

  pokrewieństwo Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Poniedziałek 05.12   

 17.00 Za †† męża i ojca Pawła Klimek, córkę Dorotę, teściów Ferdynanda i Katarzynę, rodziców Monikę i  

  Karola, ciotkę Gertrudę, jej męża Józefa, brata Gintra, kuzyna Jerzego, 3 szwagierki, 5 szwagrów i  

  z pokrewieństwa Hyla, Klimek.  

Wtorek  06.12 

 17.00 Za †† męża i ojca Józefa Pietrowskiego, rodziców Jadwigę i Tomasza, Annę i Urbana, siostrę Marię,  

  brata Jerzego, bratanicę Brygidę, 2 szwagierki, 3 szwagrów, z całego pokrewieństwa i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

Środa  07.12  Św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła. 

 17.00 Za †† Jadwigę Baldy, rodziców, siostry i braci.  

Czwartek  08.12  Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP. 

 17.00 Za †† Łucję i Jana Sobota , męża i ojca Helmuta, rodziców Emmerling, dwóch braci, szwagra i dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  09.12  .  

 7.00 Za †† rodziców i pokrewieństwo.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Łucję Kurtz, ich rodziców, rodzeństwo, brata Huberta, Martę i  

    Ryszarda Emmerling, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 10.12  . 

 13.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. i zdrowie dla p. Teresy z ok. 90 rocz. ur. 

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię, jej rodziców Marię i Jana, 2 braci, siostry, szwagrów, bratową oraz  

  rodziców Teklę i Jana, 2 braci, 2 siostry, 2 szwagrów, bratową, ciotkę Katarzynę i z całego  

  pokrewieństwa.  
 

Niedziela 11.12  TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE.  
 7.30 Za †† matkę Gertrudę Komor, ojca Jerzego oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Łucję i Józefa Gustaw, Agnes i Huberta Lichy oraz  

    całe pokrewieństwo z obu stron. 

 10.30 Za †† męża i ojca Zenona w 10 rocz. śm.,  teściów Jadwigę i Władysława, siostrę Ewę i  

  męża, z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
====================================================================== 

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

Elżbieta Szczepańska, Edyta Ciurlok, Ewelina Ratuszny, Klaudia Piekorz 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: Św. Katarzyny – przełożona p. Brygida 

Dendera.  

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary dla Kościoła na Wschodzie. 

Zapraszam na roraty: od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00.  

Spotkanie dla klasy VIII w Czwartek po mszy roratniej, a dla kasy VII w Środę po roratach. 

Za tydzień III Niedziela Adwentu zwana Gaudete. Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na opał do naszych 

obiektów parafialnych. 

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego dzieła Caritas i opłatki wigilijne. Mamy także kalendarze 

dekanalne i rolnicze na 2023 rok. 

Caritas Diecezji Opolskiej organizuje akcję Dzieci Dzieciom na Ukrainie = Dzieci w Ukrainie też lubią 

cukierki. W tym tygodniu zapraszam dzieci i naszych mieszkańców o przyniesienie słodyczy dla dzieci na 

Ukrainie.  

Dziś nasze dzieci mogą się spodziewać odwiedzin św. Mikołaja – informuje Rada Sołecka z Sołtysem. 

Grabczok: 

W Piątek po mszy św. spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. 

Zarząd DFK Grabczok zaprasza wszystkich członków i sympatyków do sali OSP na spotkanie 

Bożonarodzeniowe w niedzielę 11.12.2022 o godz. 14.00. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 9 do 16 stycznia 2022 roku. 

 

Niedziela 11.12  TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE.  
 7.30 Za †† matkę Gertrudę Komor, ojca Jerzego oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Łucję i Józefa Gustaw, Agnes i Huberta Lichy oraz całe pokrewieństwo  

    z obu stron. 

 10.30 Za †† męża i ojca Zenona w 10 rocz. śm., teściów Jadwigę i Władysława, siostrę Ewę i męża,  

  z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

 

Poniedziałek12.12   

   

 17.00 Za † matkę Irenę Kałuża w I-szą rocz. śm.  

Wtorek  13.12  Św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 

 

 17.00 Za †† ks. Radosława Chałupniak oraz jego matkę Danutę.  

Środa  14.12  Św. Jana od Krzyża, prezbitera i Doktora Kościoła. 

 

 17.00 Za †† Roberta Lobes, żonę i córkę, z pokrewieństwa Lobes, Moczko, Ferdyn i Cebula.  

Czwartek  15.12  . 

   

 17.00 Za †† matkę Martę Bort w rocz. śm., jej męża Antoniego oraz z pokrewieństwa z obu stron.  

Piątek  16.12  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† ojca Ditra  Folkman w 6 rocz. śm. oraz jego żonę. 

Sobota  17.12  . 

 14.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Annę Sobota  

 18.00 Do Anioła Stróża o bł. Boże i zdrowie z ok. I-szej rocz. ur. Nikodema Prudlik.  
 

Niedziela 18.12  CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† matkę Martę Dudek w rocz. śm., ojca Jana i całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Zofię Świtala w rocz. śm., ojca Józefa, męża Waltra, bratową  

    Elizabeth, rodziców Marię i Rocha Kroll oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† męża i ojca Bernarda, rodziców Annę i Jerzego, Jadwigę i Jana, ich rodziców i  

  rodzeństwo, brata Rudolfa, bratową Renatę, szwagrów Zygfryda i Józefa;  

  z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

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

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Sylwia Hanusik, Gizela Moch, Adelajda Patrzek, Sonia Jendryca 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – 

przełożony p. Jan Spyra.  

W dalszym ciągu zapraszamy na roraty od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00. Rozważania 

roratnie można także śledzić w radiu DOXA po godz. 19.00. 

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego dzieła Caritas i opłatki wigilijne, a także 

kalendarze dekanalne i rolnicze na 2023 rok. 

Jutro w Poniedziałek po roratach ok. godz. 18.00 spotkanie Duszpasterskie Rady Parafialnej. 

W Czwartek po mszy roratniej spotkanie dla klasy VI. 

Zapraszam do zaplanowania spowiedzi przed świątecznej. 
 

 



 

CZĘŚĆ I: PO CO KOŚCIÓŁ? 

ROZWAŻANIA NA 4 GRUDNIA 2022 R. 

W Kościele uczę się kochać 

 

„Jako sakrament Kościół jest narzędziem Chrystusa (...), przez który Chrystus 

«ukazuje i zarazem realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka»”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 776. 
 

Przypomnij sobie piękny widok przyrody, który kiedyś Cię zachwycił. Wsłuchaj się 

w odgłosy tamtego czasu, poczuj zapachy, może muśnięcie delikatnego wiatru. Wsłuchaj się w głos 

Pana Boga, który mówi: To wszystko stworzyłem z miłości, to wszystko jest dla Ciebie. 

*** 

Pan Bóg objawia nam swoją miłość przez dary naturalne, którymi są: nasze życie, wolność, 

zdolność przyjmowania i dawania miłości, więzi międzyludzkie (w tym relacje małżeńskie i rodzinne), 

talenty i zdolności, piękno przyrody i otaczający nas świat. 

Innym wymiarem darów Pana Boga są dary duchowe: odkupienie naszych win, przebaczenie 

grzechów; słuchanie Słowa Bożego, dzięki któremu Bóg pozwala się nam poznawać; sakramenty, przez 

które chce być realnie obecny wśród nas i towarzyszyć nam we wszystkich momentach naszego życia. 

Po co Pan Bóg nam to wszystko daje? Świadomość otrzymanych darów ma budzić w nas 

poczucie, że jesteśmy kimś ważnym dla Pana Boga i drugiego człowieka, że jesteśmy kochani w sposób 

bezinteresowny i pełny. To zaś motywuje nas do odpowiadania miłością na miłość. Jesteśmy wezwani 

do miłości Boga i drugiego człowieka, zaczynając od najbliższych, a kończąc na każdym spotkanym 

człowieku. 

● W rodzinnej modlitwie podziękujmy Panu Bogu za wszystkie dary, które od 

Niego otrzymujemy każdego dnia od tych najdrobniejszych aż po te duże, 

niespodziewane, które budzą w nas zachwyt. 

● Zastanówmy się wspólnie w jaki sposób mogę dzielić się darami 

otrzymanymi od Pana Boga: w rodzinie, miejscu pracy i nauki, 

w sąsiedztwie? Komu mogę poświęcić więcej czasu, uwagi? 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Sakrament pokuty i pojednania  

Ciąg dalszy … 

Po co spowiedź?  
Rozpocząłem tę katechezę od zwrócenia uwagi na problem grzechu: jego postrzegania, uznawania bądź 

nie oraz całkowitej obojętności na zło. Istotnie, coraz częściej posługując w konfesjonale, jak i prowadząc 

rozmowy duszpasterskie zauważam swego rodzaju „zaćmienie” ludzkiego sumienia, pozbawionego obowiązku 

ciągłej formacji, kształtowania w świetle przykazań Bożych i nauki moralnej Kościoła. Pełnym nadziei jest 

jednak fakt, że głoszone przy różnych okazjach kazania bądź katechezy na temat sakramentu spowiedzi św. 

przyciągają szczególną uwagę słuchaczy. Może to świadczyć o dwóch sprawach: chęci pogłębiania formacji 

sumień i świadomego korzystania z sakramentu uzdrowienia bądź też o mizernej katechezie sakramentalnej, 

która zakończona na etapie przygotowań do pierwszej spowiedzi św., pozostawiła wiernego samemu sobie w 

kwestii wspomnianej formacji. Przy tej okazji mogę podzielić się aktualną refleksją - wtrąceniem - gdy podczas 

przeżywania diecezjalnych dni młodzieży w łączności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie, dane mi 

było poprowadzić godzinną katechezę na temat przygotowania się do sakramentu pokuty i pojednania, młodzież 

słuchała (i patrzyła) ze zdumieniem o sprawach, które wydawać by się mogło słyszała pierwszy raz… Naprawdę, 

żeby spowiedź była szczera, trzeba wyznać WSZYSTKIE grzechy ciężkie i określić (choć w przybliżeniu) ich 

ilość? - pytała. Później, co potwierdzić mogą jedynie kratki konfesjonału, „uświadomiona” młodzież przeżywała 

piękno autentycznego spotkania z miłosiernym Panem w sakramencie spowiedzi św.  

Jak sądzę, również ta katecheza przyczyni się do pełnego spojrzenia drogiego Czytelnika na kwestię 

osobistego przeżywania sakramentu miłosierdzia z „odświeżoną” świadomością tego, co zachować, a czego 

unikać w sprawie przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. Rozpoczniemy od historycznego wstępu.   

Cdn…  

 


