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BOGACTWO, KTÓRE DAJE SZCZĘŚCIE  
Dzisiejsza niedziela jest najbardziej uroczystym, finalnym akordem kończącym 

wielki „koncert wiary i miłości”, jakim są Światowe Dni Młodzieży. Można było w tych 
dniach zobaczyć i odczuć, że Kościół to żywa wspólnota, a to, że jest żywa, zawdzięcza Temu, 
w którym jest życie. 

Światowe Dni Młodzieży zawsze pokazują Kościół taki, jaki jest. Naznaczony 

słabościami, ale o nieopisanej witalności. Jak wiosna, która gdy się budzi po zimie, to nie można 

jej zatrzymać. Obecność papieża na polskiej ziemi to także znak, że dzieją się wielkie rzeczy Boże. 

Coś, co ma wymiar nie lokalny, lecz światowy i rozejdzie się echem po różnych zakątkach globu.  

Jednocześnie dzisiejsza Ewangelia jest wielką zachętą, by dobrze rozpoznać, jakie są 
prawdziwe bogactwa, które dają szczęście: nie są to „pełne spichlerze” (na przykład pełne konta w 

banku), lecz całkiem coś innego, coś, co Jezus nazywa „być bogatym przed Bogiem”. Takie 

spotkania młodzieży przypominają również nam wszystkim o tym, byśmy – jak to ktoś powiedział 

– nie dali się uwieść ciężkiej pracy, której nie lubimy, by kupować rzeczy, których nie 

potrzebujemy, by zaimponować ludziom, których nie lubimy.  

Patrząc w oczy młodym, roześmianym, rozmodlonym, rozśpiewanym ludziom, 

zastanówmy się wraz z nimi nad tym: co to znaczy być bogatym przed Bogiem? O zbieraniu tych 

bogactw mówi cała Ewangelia. To nie jest takie trudne, bo ludzie prości przecież to bardzo dobrze 

pojęli. Bóg chce, byśmy byli „bogaci przed Nim”. Niebo i ziemia się cieszą, gdy widzą takiego 

„bogacza”. I on sam także jest szczęśliwy.
=============================================================================================================================================================================== 

MIŁOŚĆ POTRZEBUJE POKARMU 

Pan Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności, do przebudzenia się z duchowego snu, 
który uniemożliwia nam dostrzeżenie Jego przyjścia. Nagrodą za taką czujność jest 
uczestnictwo w uczcie, na której On sam będzie nam usługiwał. 

 Łatwo popaść w duchowy marazm, kiedy zalewa nas szara codzienność. Nasze ideały i 

postanowienia pierzchają gdzieś, a my sami stajemy się duchowo ospali. Nic przecież się nie 

wydarzy, biblijne zapowiedzi wskazują na daleką przyszłość, która nie ma nic wspólnego z 

codziennością. Tak przynajmniej myślimy. Każdy z nas wielokrotnie musi mierzyć się z taką 
duchową ospałością. 

Pan Jezus zachęca nas dzisiaj do czujności i gotowości. Wzywa do tego, abyśmy 

wypatrywali Jego przyjścia tak, jak Izraelici w Egipcie, którzy w paschalną noc wyzwolenia 

spożywać mieli baranka gotowi do drogi i z przepasanymi biodrami (por. Wj 12,11). My też 
mamy przepasać nasze biodra i być gotowi na owo „zbawcze przyjście Pana”. Choć często 

wydaje się nam, że On się opóźnia, to On jest u naszych drzwi. On mówi: „Oto stoję u drzwi i 

kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a 

on ze Mną” (Ap 3,20). 

Ten, kto kocha, oczekuje powrotu ukochanego. Miłość wymaga jednak pokarmu, aby 

mogła się nim umacniać. Jeśli go zabraknie, to miłość będzie stopniowo wygasać, aż do 

całkowitego wypalenia. Dlatego Jezus zaprasza nas do ciągłego wypatrywania Go i rozświetlania 

naszych ciemności światłem Jego nauki. On jest wierny swemu słowu, możemy być więc pewni, 

że przyjdzie. Oby zastał nas wtedy czuwających.  

DZIEWIĘTNASTA 
NIEDZIELA  ZWYKŁA    
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BÓG OGIEŃ 

Nauka Chrystusa z całą pewnością nie jest miałka i bez smaku. To my w swojej 
zatwardziałości nieustannie ją rozwadniamy, gdyż brakuje nam zapału, a może odwagi do 
tego, aby wziąć ją na serio. Gdybyśmy to jednak zrobili, Duch Święty poprowadziłby nas 
tam, gdzie bije serce chrześcijaństwa, ku pełni zjednoczenia z Jezusem. 

 Tak wiele już słyszeliśmy o Panu Jezusie. Wydaje się nam, że doskonale Go znamy, a 

Jego nauka nie jest nam obca. Często jednak projektujemy nasze własne wyobrażenia o Nim czy 

oczekiwania co do Niego i do tych, a nie do Jego rzeczywistej nauki, się stosujemy. Używamy Go 

do swoich własnych celów, zamykając się na zbawczą moc zawartą w Jego nauczaniu, i jesteśmy 

rozczarowani, że nasze chrześcijaństwo jest takie jałowe. 

Jezus nie przyszedł po to, aby przynieść nam dobre samopoczucie. On przyszedł, aby 

nas wyzwolić, a to może wiązać się z pewnym bólem, przez który musimy przejść. On sam 

wskazał nam drogę do naśladowania, gdy opuszczony przez swoich uczniów poniósł krzyż dla 

naszego zbawienia. My także wezwani jesteśmy, aby pójść za Nim, choć nie wszystkim nasz 

wybór się spodoba i może on zburzyć „święty spokój”, do którego się przyzwyczailiśmy. 

„Bóg […] jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym” (Pwt 4,24). Ogień Jego 

obecności, który oczyszcza wszystko to, co nie-święte, pragnie wypalić nas, abyśmy wolni od 

grzechu mogli zbliżyć się do Niego. On, który „chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 

3,11), nie spocznie, zanim ogień Jego miłości nie zapłonie w nas wszystkich niezmierzonym 

płomieniem.  
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Niedziela  04.08  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę, jej męża, córkę, z pokrewieństwa i dusze opuszczone.  

 9.15 Grabczok Do MBNP z  podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. I-szej rocz. sakramentu małżeństwa  

    pp. Mileny i Markusa Kiwus, o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz z w rodzinach Kiwus i Mioska. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego Spisla, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła Peszel, 4 siostry,  

  3 szwagrów, bratową Erikę, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Poniedziałek 05.08  
 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur. Rudolfa Woźnica o zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

Wtorek  06.08  Święto Przemienienia Pańskiego. 
 7.00 Za †† rodziców Slabik, brata, szwagra i z całego pokrewieństwa.  

Środa  07.08  . 
 7.00 Za †† syna Joachima Sochor, rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, brata Huberta,  

  szwagra Wilhelma, rodzeństwo i z pokrewieństwa Sochor i Kurtz.  

Czwartek  08.08  Św. Dominika, prezbitera. 
 18.00 Za †† rodziców Jadwigę i Gerharda Moczko, Elżbietę i Józefa Cebula, z pokrewieństwa Cebula Moczko.  

Piątek  09.08   Św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, Patronki Europy. 
 7.00 W 30 dzień śm. p. Jerzego Komor.  

 18.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 30 rocz. ur. p. Agnieszki Szczepara  

    z prośbą o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie. 

Sobota  10.08  Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 
 12.00 Ślub rzymski: Anna Baldy – Marek Weihsbach. 

 17.30 Pierwsze Nieszpory Odpustowe. 

 18.00 Za †† Joannę Wiench, 2 mężów Wincentego Wiench, Pawła Piątek, syna Franciszka Wiench,  

  pokrewieństwo Wiench, Proth, Piątek, Świerc.  
 

Niedziela 11.08  DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST 
 7.30 Za † męża i ojca Piotra koszyk w rocz. śm., rodziców z obu stron, z pokrewieństwa Koszyk Kałuża. 

 9.15 Grabczok Za †† żonę Teresę Nanko w rocz. śm., rodziców, siostry Barbarę i Dorotę  
    oraz brata Jerzego. 

 11.00 Ku czci św. Szczepana w intencji wszystkich Parafian i gości odpustowych. 

 15.00 Drugie Nieszpory Odpustowe. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  
Brygida Olejnik, Maria Baldy, Joanna Szymaniec, Justyna Tront 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny – przełożona p. Agnieszka Cebula. 

Za chwilę przed świątynia będziemy mogli złożyć ofiary na oprawę muzyczną odpustu. 

Dziś odpust w Popielowie, za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy go pierwszymi nieszporami w Sobotni wieczór o 

godz. 17.30, a zakończymy drugimi nieszporami w Niedzielę o godz. 15.00, Suma odpustowa o godz. 11.00 – 

przypominam jak ważne jest zyskanie odpustu dla nas żyjących. Natomiast w Poniedziałek po odpuście tradycyjne 

spotkanie z seniorami i emerytami i najstarszymi parafinami o godz. 9.00 na mszy i potem spotkanie na farskim ogrodzie. 

Chcemy się także modlić za naszych zmarłych w Poniedziałkowy wieczór po odpuście. Zapraszam więc do 
przygotowania zalycek – wypominek za naszych zmarłych z okazji odpustu – modlimy się za nich w Poniedziałek po 

odpuście. Na ostatniej ławce przygotowane kartki. 

Spotkanie przed odpustowe dla ministrantów w Czwartek po wieczornej mszy św. 

Na uroczystą mszę odpustową zapraszam wszystkie nasze grupy liturgiczne: ministratki, ministrantów, lektorów, szafarzy, 

organistów oraz panów noszących baldachim. Zapraszam także panów do noszenia sztandaru różańcowego w tym roku z 

róży św. Szczepana. 

W przygotowaniu do odpustu zapraszam młodzież - do figur i sztandarów: dziewczyny: Kinga Medelnik, Justyna 

Narowska, Martyna Tront, Julia Filipowicz, Milena Telecka oraz chłopców: Marlon Leja, Szymon Jendryca, Maciej 

Sochor, Maciej Diaków, Łukasz Langosz, Mikołaj Mikoś, Patryk Niedworok, Michał Schwientek, Jerzy Antkowiak, 

Bartosz Borowski, Łukasz Brzezowski, Paweł Diaków, Kamil Jendro, Daniel Sochor, Dominik Leja.  

Zapraszam także do przygotowania duchowego do odpustu – aby zyskać łaski darowania kar doczesnych trzeba spełnić 
następujące warunki: stan łaski – spowiedź, komunia św., wyznanie wiary, modlitwy Ojcze nasz, oraz na intencję ojca 

świętego. Okazja do spowiedzi przed każda mszą św. W Czwartek zapraszam dzieci i młodzież od godz. 17.00. 

Natomiast w Sobotę także okazja do spowiedzi od godz. 17.00. 

Zapraszam naszych parafian do wpłaty drugiej części na wrześniową pielgrzymkę do Warszawy i okolic do 15 sierpnia. 
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Niedziela  11.08  DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST 
 7.30 Za † męża i ojca Piotra koszyk w rocz. śm., rodziców z obu stron, z pokrewieństwa Koszyk Kałuża. 

 9.15 Grabczok Za †† żonę Teresę Nanko w rocz. śm., rodziców, siostry Barbarę i Dorotę oraz  

    brata Jerzego. 

 11.00 Ku czci św. Szczepana w intencji wszystkich Parafian i gości odpustowych. 

 15.00 Drugie Nieszpory Odpustowe. 
 

Poniedziałek 12.08  
 9.00 W intencji chorych, emerytów, rencistów i seniorów z bł. lourdzkim. 

 18.00 Za †† zalycanych z okazji odpustu 

Wtorek  13.08  
 7.00 Za †† matkę Klarę z ok. ur., jej męża Jana i z całego pokrewieństwa.  

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Jana Chrzciciela  -  

    przełożony p. Norbert Molek, za żyjących i zmarłych z tej róży. 

Środa  14.08  Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. 
 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla Marii  

  o zdrowie dla matki i dziecka. 

Czwartek  15.08  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 
 7.30 Za †† ojca Stefana Dendera, w rocz. śm., jego żonę Elżbietę oraz rodziców z obu stron.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca Pawła Szewczyk w rocz. śm., chrzestnego Brunona i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego, rodziców, rodzeństwo i z pokrewieństwa.  

Piątek  16.08    
   

 18.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. ur. oraz o zdrowie, opiekę i  
    bł. Boże w rodzinie pp. Murach. 

Sobota  17.08  Św. Jacka, prezbitera, patrona metropolii górnośląskiej. 
 15.00 Za roczne dziecko Floriana Andrzejewskiego o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Za †† rodziców Annę Jerzego Szewczyk w rocz. śm., ich rodziców, wujków, ciotki, kuzyna Jana,  

  kuzynkę Hildę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 18.08  DZWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok Za † matkę Martę Berger w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† wujka Józefa w rocz. śm., jego żonę Elżbietę z rodziny Dras i dusze opuszczone.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Anna Klimek, Teresa i Anna Marsolek, Beata Drost 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. Faustyny – przełożona p. 

Weronika Kansy. 

Jutro spotkanie dla naszych seniorów na mszy o godz. 9.00, a wieczorem modlimy się za naszych zmarłych z 

procesją na cmentarzu. 

We Wtorek dzień fatimski – zapraszam na nabożeństwo na Grabczok o godz. 18.30. 

W środę wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego. 

W Czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP – msze św. w porządku niedzielnym. Po każdej mszy św. 

poświecenia ziół i kwiatów. 

W Sobotę uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej. 

W przyszła Niedzielę odpust ku czci św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim – suma odpustowa o godz. 11.00 – 

mamy zaproszenie także na pierwsze nieszpory w Sobotnie popołudnie. 

Dziś rusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę z kilku miast naszej diecezji, a jutro z Opola. 

Na Górze św. Anny od 16 do 18 sierpnia obchody kalwaryjskie z okazji Wniebowzięcia NMP. 

W Czwartek kolekta na Wydział Teologiczny UO. 
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Niedziela  18.08  DZWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok Za † matkę Martę Berger w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† wujka Józefa w rocz. śm., jego żonę Elżbietę z rodziny Dras i dusze opuszczone.  

 

Poniedziałek 19.08  
   

 18.00 Za †† Jerzego Kałuża w rocz. śm., rodziców z obu stron i z pokrewieństwa.  

Wtorek  20.08  Św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła. 
 7.00  

Środa  21.08  Św. Piusa X, papieża. 
 7.00 Za †† żonę Marię Dendera, rodziców z obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Palmer Dendera i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  22.08  NMP Królowej. 
   

 18.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz ich rodziców i rodzeństwo, Łucję i Jana Kopieckich  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  23.08    
   

 18.00 Grabczok Za † Waltra Sobota w rocz. śm. o spokój jego duszy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota  24.08  Św. Bartłomieja, apostoła. 
 16.00 Do Św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opatrzność z niebios,  

  dla Marii z ok. 60 rocz. ur. zdrowie i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† Marka Jeger w rocz. śm., brata Marcina, rodziców Erykę i Stanisława Cebula,  

  Antoniego Elżbietę Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 25.08  DZWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Angelę i Ryszarda, teścia Jerzego i z rodziny i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

 9.15 Grabczok Z podziękowaniem za tegoroczne dary ziemi, pól, ogrodów i sadów. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

  prośbą o bł. Boże opiekę i zdrowie dla Weroniki i SM. Bronisławy z ok. ur.  

  oraz potrzebne łaski w rodzinie i dla sióstr Franciszkanek.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Teresa Kurc, Kornelia Czech, Stefania Kurc, Ewa Nanko 

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

p. Weronika Krupa. 

Dziś odpust w Dobrzeniu Wielkim ku czci św. Rocha. 

W tym tygodniu liturgia wspomina: we Wtorek św. Bernarda, w Środę św. Piusa X, w Czwartek 

NMP Królową, w Sobotę św. Bartłomieja. 

W przyszłą Niedzielę na Grabczoku dożynki wiejskie – procesją rozpoczniemy o godz. 9.00 na 

mszę św. dziękczynną godz. 9.15. A po południu cześć festynowa, umcug - korowód od godz. 

14.00, festyn dożynkowy przy świetlicy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego 

udziału w naszych wiejskich dożynkach. Panie prosimy o przygotowanie ciast, Panów zaś o 

przystrojenie swoich posesji oraz wszystkich szczególnie dzieci i młodzież przygotowanie się do 

umcugu. 
 


