
  
 

SZCZĘŚĆ  BOŻE 
(D O  U Ż Y T K U  W E W N Ę T R Z N E G O )  

Parafia  św. Szczepana w Brynicy 

tel.: 77/4 2 7 0 6 3 3 

email:  
kancelaria@parafia.brynica.opole.pl 

ING Bank 86 1050 1504 1000 0022 7539 0769 

 

Nr 5 
 

2021 
 

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

DRUGA NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  
 

 
 

 

 

 

 

KOGO SŁUCHAĆ? 
Codziennie docierają do nas tysiące słów. Jesteśmy informowani, 

pouczani, napominani, mobilizowani. Bywamy też chwaleni, ale rzadziej. Słowa 

częściej nas atakują niż wspierają.  
Dlatego skarbem jest filiżanka kawy wypita w towarzystwie bliskiej 

osoby. Można pomilczeć, można wymienić parę zdań. Na pewno warto wtedy 

słuchać. Słów, które dają więcej życia niż najlepsza kawa. Słuchać też z 

bezinteresowną ciekawością poznawania tajemnicy drugiego człowieka.  

Pośród tych, w których towarzystwie dobrze się czujemy, jest jedna 

Osoba szczególna. To Jezus Chrystus. Czasem pamiętamy, że On jest 

najważniejszy. A czasem wiemy tylko, że Jest. I odkrywamy Go, gdy nasze życie 

przypomina rozszalały cyklon. W tzw. „oku cyklonu” zawsze panuje 

bezwzględny spokój. Jezus jest wtedy pośród tego cyklonu odnalezionym 

spokojem.  

Możemy sobie wyobrazić „huragan” sprzecznych uczuć w sercu 

Abrahama, gdy wchodził na górę, aby złożyć syna w ofierze. A potem spokój po 

słowach Boga przekazanych mu przez anioła. Bóg, który JEST. Jako fundament 

wiary Abrahama i mojej.  

Możemy sobie wyobrazić Przemienienie na górze Tabor. Prawie 

multimedialne widowisko. Napełniające uczniów zachwytem i lękiem 

jednocześnie. A potem Głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 

9,7). Jezus w centrum „duchowego cyklonu” na górze Tabor. Jako Słowo, które 

stało się ciałem. 

Gdy odkryję, że Jezus jest w centrum mojego życia, wtedy Go usłyszę. W 

modlitwie, w słowie Ewangelii, w wydarzeniach. Jezus nie oskarża, nie potępia. 

On do mnie mówi.
=============================================================================================================================================================================== 

BŁOGOSŁAWIONE PORZĄDKI 
Budynek kościoła nazywany jest świątynią, czyli miejscem 

oddawania czci Bogu. Istnieje także świątynia ciała – szczególne, osobiste 

sanktuarium. Kto w nim mieszka? 

Znany jest nam fragment Ewangelii, w którym „Jezus 

sporządziwszy sobie bicz ze sznurków”, „porządkuje” świątynię 
jerozolimską. Obecność w takim miejscu bankierów, baranków, wołów i 

gołębi jest nie do przyjęcia. Może budzić zgorszenie. Troska o zewnętrzny 

ład w kościele jest sprawą istotną, jednak znacznie ważniejszy jest pokój i 

czystość świątyni serca, harmonia uczuć i myśli. Dla wielu osób stanowi to 

problem, stąd niekończące się kolejki do psychoterapeutów. Nie zawsze 

konieczna jest pomoc fachowców, choć również nimi posługuje się Pan. 

Warto najpierw swe troski powierzyć Bogu i otworzyć się na uzdrawiające 

działanie Jego łaski. Warto zaprosić Go do uczestnictwa w każdej 

dziedzinie życia. Bywa, że nasze wnętrze pełne jest niepotrzebnych rzeczy. 

Nieuporządkowane, zaśmiecone, chaotyczne… Trudno więc się dziwić, że 

nie czujemy się szczęśliwi, lecz przygnębieni i smutni. Gdy Pan przychodzi 

do świątyni serca pogrążonej w nieładzie, ale oczekującej Jego pomocy, 

zaczyna porządkować. Usuwa to, co zbędne, przywracając piękno dane nam 

w sakramencie chrztu świętego. Nierzadko łączy się to z bólem, lecz 

błogosławionym. Najwyższy wie, „co się kryje w człowieku”, i potrafi 

zaradzić każdej biedzie. Nie lękajmy się uczynić Go Panem naszego życia! 

Otwórzmy mieszkanie serca, gdzie będzie królował, czyniąc nas 

szczęśliwymi, spełnionymi ludźmi. 

TRZECIA NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  
 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 28 lutego do 7 marca 2021 roku. 

 

Niedziela 28.02  DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Do Bożej Opatrzności MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

  w rodzinie i rodzinach dzieci z ok. 79 rocz. ur. p. Urszuli.  

 9.15 Grabczok  Za †† Józefa Kotula w 9 rocz. śm. oraz wszystkich z rodzin Kotula i Bzdok. 

 10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Julię w rocz. śm., 2 ojców, 2 braci, bratową i ich 2 synów, siostrę Annę i jej męża, 

  dzieci, 3 szwagrów i z pokrewieństwa oraz teściów Józefa i Emilię, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 

 

Poniedziałek 01.03   
 18.00 Za † Józefa Jargon o spokój jego duszy.  

Wtorek  02.03  
 7.00 W intencji róży różańcowej św. Łucji o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Urszula Kałuża. 

Środa  03.03  . 
 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za łaskę szczęśliwego rozwiązania,  

  z prośbą o zdrowie, opiekę, bł. Boże dla rodziców i ich córki Kingi.  

Czwartek  04.03  Św. Kazimierza, królewicza. 
 17.00 Za †† ojca Ernesta Nalewaja w 3 rocz. śm., siostrę Gabrielę, dziadków oraz wszystkich z  

  pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  05.03  Pierwszy Piątek miesiąca.  
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† matkę Martę w rocz. śm., ojca Walentego, syna Wernera, synową Marię oraz  

    z rodzin Kuczera, Wierzgala i Szweda. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

 18.30 Za †† rodziców Jendro Grzesik z obu stron ich syna Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 06.03  Pierwsza Sobota miesiąca. 
 7.00 Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Patrzek, Tomasza i Marię Kilian ich rodziców, rodzeństwo, braci  

  Waltra i Ryszarda z żoną Adelą, siostrę Annę, Edmunda i Mariannę Polok, Jadwigę Szlegiel  

  całe pokrewieństwo Patrzek i Kilian.  

 18.00 Za †† rodziców Joanne i Piotra w rocz. śm., męża Gerharda, siostrę Gertrudę jej męża Jana i  

  z pokrewieństwa.  
 

Niedziela 07.03  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† ojca Stanisława Cebula w rocz. śm., jego żonę Erykę, z rodzin Cebula Żołneczko.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę i żonę Annę Stiller w 4 rocz. śm. oraz z pokrewieństwa Stiller i Kuka. 

 10.30 Za †† matkę Mariannę Marszolek, jej męża Roberta, pokrewieństwo Marszolek, Ochman i  

  ciotkę Angelę Tront.  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

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

Urszula Krystończyk, Bernadeta, Iweta i Sabina Sochor 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. 

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na misyjne dzieło Ad gentes. 

Po południu o godz. 15.00 Gorzkie Żale – Zapraszam. 

W Środę od godz. 17.00 kolejne spotkanie dzieci klasy III. W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i komunii św. 

wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed mszą oraz dzieci i młodzież w Czwartek od godz. 16.00. 

W Piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00 i po nim msza św.  

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Na ostatniej ławce skarbonki wielkopostne – zapraszam dzieci i rodziny do jałmużny wielkopostnej! 

W miesiącu marcu będą na towarzyszyć modlitwy do św. Józefa na zakończenie mszy św. – zapraszam do 

indywidualnej praktyki tych modlitw zamieszczonych w nowej gazetce.  
Grabczok: 

Dziś nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 14.00 – zapraszam. 

W lutym na nasz kościół zebrano 1720,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 3 do 10 stycznia 2021 roku. 

 

Niedziela 07.03  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† ojca Stanisława Cebula w rocz. śm., jego żonę Erykę, z rodzin Cebula Żołneczko.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę i żonę Annę Stiller w 4 rocz. śm. oraz z pokrewieństwa Stiller i Kuka. 

 10.30 Za †† matkę Mariannę Marszolek, jej męża Roberta, pokrewieństwo Marszolek, Ochman i ciotkę  
  Angelę Tront.  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

 15.00 Gorzkie Żale. 

 

Poniedziałek 08.03   
 7.00 W intencji kobiet i dziewczyn naszej parafii. 

 18.00 Za †† rodziców Monikę i Karola Hyla, teściów Ferdynanda i Katarzynę, ciotkę Gertrudę i jej męża  

 Józefa, męża Pawła, córkę Dorotę, brata, kuzyna, szwagrów i szwagierki, z pokrewieństwa Hyla i Klimek.  

Wtorek  09.03  
 7.00 Za †† babcię Marię w 34 rocz. śm., poległego dziadka Alfonsa, z pokrewieństwa Pasoń, Niestrój i  

  Moczko.  

Środa  10.03  . 
 7.00 W intencji róży różańcowej Jezusa Miłosiernego o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Bernadeta Sówka. 

Czwartek  11.03  . 
 7.00 W intencji ks. Proboszcza. 

 17.00 Za †† Kornelię i Tadeusza oraz dziadków.  

Piątek  12.03  .  
 7.00 Za †† matkę Martę Bort w dniu ur.  

 17.00 Grabczok Za †† matkę Marię Nowak, jej rodziców, rodzeństwo, teściów oraz dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 

Sobota 13.03  . 
 7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Boża z ok. 93 rocz. ur.  

 15.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur. Brygidy Sobota, z prośbą o dalszą  
  opiekę oraz zdrowie w rodzinie.  

 18.00 Za †† Irenę, Władysława i Mirosława Pazera, Zofię i Józefa Pilarczyk oraz  Wiktora Olejnik, oraz  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 14.03  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. LAETARE 
 7.30 Za † Henryka Kupka w I-szą rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  bł. Boże i opiekę  
    Matki Bożej w codziennej posłudze kapłańskiej księdza Proboszcza z ok.  ur. 
 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 50 rocz. ur., z prośbą o dalsze  

  zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

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

Jolanta Wiesner, Anna Woźnica, Katarzyna Krzyścin, Elżbieta Moczko 

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

Bernadetta Sówka. 

Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne: dziś o 15.00 Gorzkie Żale  

w Piątek o godz. 18.00 Droga Krzyżowa. 

Jutro – dzień Kobiet – poranna msza św. o godz. 7.00 ofiarowana w intencji kobiet, pań i dziewczyn 

naszej parafii. 

W Środę o godz. 17.00 spotkanie dzieci klasy III. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. 

Zachęcam także do skorzystania z wielkopostnych nauk rekolekcyjnych na stronach internetowych: 



"Rok Świętego Józefa" 

 
Guido Reni (1575 – 1642)

Modlitwy do świętego Józefa na miesiąc marzec 
 

1. Modlitwa do św. Józefa z Listu Apostolskiego Patris Corde 

– Papież Franciszek 
Witaj, Opiekunie Odkupiciela, i Oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas 

na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

 

2. Modlitwa do św. Józefa o ustanie epidemii koronawirusa 

– Papież Franciszek 
Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju. Oświecaj odpowiedzialnych 

za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się 
o osoby powierzone ich odpowiedzialności. 

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy 

poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu 

i dobru fizycznemu braci. 

Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, 

pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej 

linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa. 

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go 

znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci. 

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą 
modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

szczególnie pamiętaj o najmłodszych. 

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt 

nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia. 

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, 

kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi. 

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat 

z wszelkiej formy pandemii. Amen. 
 

3. Modlitwa z Orędzia na 106. Światowy Dzień Migranta 

i Uchodźcy (27.09.2020 r.) – Papież Franciszek 

Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co miałeś najdroższego: 

Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed 

niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych. 

Daj nam również doświadczyć jego ochrony i pomocy. 

Spraw, aby ten, który doświadczył cierpienia osób 

uciekających z powodu nienawiści możnych, 

pocieszył i chronił wszystkich tych braci i siostry, 

którzy z powodu wojny, ubóstwa i potrzeb opuszczają 
swoje domy i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy 

w miejsca bezpieczniejsze. 

Pomóż im, za jego wstawiennictwem, aby mieli 

siłę iść naprzód, pociechę w smutku, męstwo 

w trudnym doświadczeniu. 

Daj tym, którzy ich przyjmują, nieco czułości 

tego sprawiedliwego i mądrego ojca, który miłował Jezusa 

jak prawdziwego syna i wspierał Maryję w drodze. 

Niech ten, który zarabiał na chleb pracą rąk własnych, 

zapewni tym, którym życie odebrało wszystko, 

godność pracy i niezakłócony spokój domu. 

Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, którego święty Józef ocalił, 

uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, 

którą zgodnie z Twoją wolą miłował jako wierny 

oblubieniec. Amen. 

 
4. Modlitwa do św. Józefa – św. Jan Paweł II 

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa 

i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, 
aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania. 

Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca 

spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka. 

Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, 

wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. 

Patronie umierających, naucz sztuki umierania 

dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny 

powrót do domu Ojca. 

Postrachu duchów ciemności, oddal grozę 
wojny, zła i nienawiści. 

Opiekunie Kościoła święty, 

Tobie oddaję cały Kościół. Amen. 

 

5. Modlitwa do św. Józefa – św. Paweł VI 
Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego 

trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; 

Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, 

tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, 

w dniu twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci 

skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem - spójrz na ogromną 
rodzinę, która została ci powierzona. Błogosław Kościołowi, 

przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej 

wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, 

broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również 
od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują 
ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność 
w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, 

który jedynie może gwarantować rozwój narodów, 

w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, 

dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. 

Amen. 

 

6. Modlitwa do św. Józefa – św. Jan XXIII 

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, 

przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie 

swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny 

Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie 

zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również 
przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. 

Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. 

Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza 

znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem 

i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, 
że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy 

też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś. 
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach 

i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było 

nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. 
Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, 

by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen. 

 

7. Modlitwa do św. Józefa za rodziny 
Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju. Oświecaj odpowiedzialnych 

za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się 
o osoby powierzone ich odpowiedzialności. 

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich 

środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. 

Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, 

pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej 

linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa. 

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go 

znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci. 

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą 
modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

szczególnie pamiętaj o najmłodszych. 

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt 

nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia. 

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, 

kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi. 



 


