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CO TO JEST MĄDROŚĆ?  
Nikt z nas nie chce uchodzić za głupca. Sam Jezus wzrastał w 

mądrości, a Bóg wszczepił w serce każdego człowieka pragnienie rozwoju. 

Warto zapytać: jaką miarą mierzyć mądrość? Umiejętnością zdobycia 
władzy? zarządzania polityką? finansami? tytułami naukowymi…? 

Autor biblijny poucza, że ludzkie wysiłki zmierzające do zdobycia 

mądrości są niewystarczające. Wskazuje na potrzebę uległości Duchowi 

Świętemu i pokorę umysłu, która otwiera człowieka na mądrość prowadzącą do 

zbawienia (I czytanie). 

Psalmista zwraca uwagę na przemijalność ludzkiego życia i prosi: 

„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. Ukazuje mądrość w 

perspektywie wieczności, ku której każdy z nas zmierza. Mądrość więc, o której 

mówi Biblia, nie jest przede wszystkim jakąś teorią, wiedzą naukową, lecz takim 

życiem, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu. 

Przykład tej mądrości daje nam św. Paweł, wstawiając się u swego 

przyjaciela Filemona za Onezymem (II czytanie). Ten zbiegły niewolnik mógł 

zostać dotkliwie ukarany za ucieczkę od swego pana, bo – w świetle prawa 

rzymskiego – był jego własnością. Apostoł uczy, że człowieka należy traktować 
jak osobę, a nie jak rzecz. Sam daje przykład mądrości, która dotyczy relacji 

międzyludzkich postrzeganych w świetle wiary. 

Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że mądrością jest troska o osobistą więź 
z Jezusem, także wtedy, gdy najbliższa rodzina tego nie rozumie. Wybór 

Ukrzyżowanego jako wartości najwyższej jest trudny. Lecz każdy człowiek w 

życiu napotka krzyż. I każdy ma wybór: nieść go z Chrystusem lub samemu. 

Mądrość to wybór Jezusa. 

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

 WIELKA RADOŚĆ PANA BOGA 
Dzisiejsza Ewangelia obfituje w przykłady, które pokazują, że bez 

względu na to, jak „narozrabialiśmy w życiu”, wciąż mamy szansę, że Bóg 

nas odnajdzie i, jak niedoszłemu topielcowi, rzuci do głębokiej wody koło 
ratunkowe.  

Gdy wsłuchujemy się w słowa Pana Jezusa odnoszące się do 

nawracających się grzeszników, to zawsze przebija z nich myśl o przebaczeniu 

opartym na miłości. Wielka jest radość pasterza, który odnalazł tę jedną 
zagubioną owcę. Podobnie czyni kobieta, która odnalazła drachmę, oraz 

miłosierny ojciec, do którego powrócił syn po długiej tułaczce.  

Oblicze Pana Boga nie jest zakryte i dostępne jedynie dla wąskiej 

grupy wybranych osób. Bóg jest bezgranicznie miłosierny, a co za tym idzie, 

każdy człowiek, nawet największy grzesznik, gdy tylko zachce się nawrócić, 
będzie mógł Go zobaczyć. Jako ludzie grzeszni doświadczamy w życiu różnych 

słabości, zranień i upadków. Czasem to my jesteśmy tymi, którzy ranią i 
krzywdzą. Ale bywa i tak, że stajemy się ofiarami zła i grzechu, któremu ulegli 

inni ludzie. 

Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, bez względu na to, po której 

stronie się znaleźliśmy – czy jesteśmy tą zagubioną owcą, czy też jedną ze 

stada, która pozostała wierna pasterzowi – otwórzmy nasze serca na Boże 

miłosierdzie. Przyjmujmy je tak, jak uczynił to marnotrawny syn. Prośmy Ojca 

o darowanie naszych win i powracajmy do Niego, nawet czyniąc to 

wielokrotnie. Bądźmy jednocześnie tymi, którzy jak miłosierny ojciec potrafią 
przebaczyć i przyjąć zagubionego i żałującego za swoje grzechy człowieka.  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
oodd  88  ddoo  1155  wwrrzzeeśśnniiaa  22001199  rrookkuu..  

 

Niedziela  08.09  DZWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA. DOŻYNKI 
 7.30 Do MBNP z ok. 50 rocz. ur. Joachima z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

  zdrowe i bł. Boże w rodzinie.  

 9.15 Grabczok Za †† matkę Annę Kuczera w rocz. śm., jej męża Juliusza, rodziców Pawła i Gertrudę  
    Kalus, braci Joachima i Józefa, trzech szwagrów oraz z pokrewieństwa z obu stron. 

 12.00 Dożynki Gminne - dziękczynienie za tegoroczne plony pół, sadów i ogrodów. 
 

Poniedziałek 09.09  
 18.00 Za †† rodziców Maria i Adolfa Marsolek i z pokrewieństwa.  

Wtorek  10.09  
 7.00  

Środa  11.09  . 
 7.00  

Czwartek  12.09  
 17.00 Za †† Pawła i Marię Kałuża, brata, siostrę, męża Gintra Hyla, jego rodziców Karola i Monikę,  
  3 szwagrów, pokrewieństwo Kałuża, Kesler, Buchta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

NF 18.00 Grabczok  Do MB Fatimskiej za zmarłych Kapłanów z naszej parafii oraz żyjących o  

  błogosławieństwo i zdrowie w pracy duszpasterskiej. 

Piątek  13.09   Św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła. 
 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. rocz. sakramentu małżeństwa o zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinie Jendro i rodzinach dzieci.  

Sobota  14.09  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
 18.00 Za †† rodziców Annę i Piotra Czech, siostrzeńca Mathiasa Loga z rodzin Czech, Kobienia, Kozioł.  
 

Niedziela 15.09  DZWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Józefa Hanusik w rocz. śm., matkę Agnieszkę, męża Huberta, teścia Pawła,  

  z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Podziękowanie za Dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł.,  

    dary Ducha Św. i zdrowie dla Klaudii Nanko  z ok. 18 rocz. ur. oraz  

    w intencji rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny 

 10.30 Do MBNP z ok. 80 rocz. ur. p. Bernarda, z podziękowaniem za otrzymane łaski i  

  prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.  
====================================================================== 

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

Małgorzata Chałupczak, Monika Diaków, Weronika Kansy, Katarzyna Kownacka 

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

Dziś święto dożynkowe – żniwniołk – po sumie wyrusza korowód – umcug na plac przy boisku LZS – tam część festynowa 

– zapraszam! 

Do porządku tygodniowego po wakacjach powraca msza szkolna – w Czwartki o godz. 17.00 – do mszy zobowiązane są 
wszystkie dzieci i młodzież szkoły podstawowej. W najbliższy Czwartek po mszy spotkanie dla klasy VI – która w tym 

roku rozpoczyna przygotowanie trzyletnie do sakramentu bierzmowania. 

W związku z pielgrzymką do Warszawy, Niepokalanowa i Góry Kalwarii – nabożeństwo fatimskie w tym miesiącu już w 

Czwartek o godz. 18.00 na Grabczoku – zapraszam! 

W Piątek o godz. 4.00 wyruszamy na pielgrzymi szlak do Warszawy, Niepokalanowa i Góry Kalwarii. 

Liturgia w tym tygodniu wspomina w Piątek św. Jana Chryzostoma, a w Sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na opał do naszych obiektów parafialnych. 

Zapraszam na Górę Św. Anny na obchody ku czci Podwyższenia Krzyża oraz akcję „Polska pod Krzyżem”. 

Zapowiedzi przed małżeńskie 
Arleta Wojnarowska i Mateusz Fornal zapowiedź trzecia 

O przeszkodach należy poinformować w kancelarii 

Informacje poza duszpasterskie: 

Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - III rata, będzie zbierany w dniach 12-13.09.2019r. tj. w czwartek i 

piątek w godzinach od 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy 

Grabczok: W sobotę 14.09 o godz. 9:00 odbędzie się zbiórka białego szkła. Prosimy o wystawienie szkła przed swoje 

posesje. W Poniedziałek 16.09 w godz. 18:00 do 19:30  w świetlicy wiejskiej można wpłacać podatki od gruntów.  

Gmina Murów ze Starostwem Opolskim organizują Dożynki Powiatowe 15 września w Starych Budkowicach: 12.30 

msza św. w Kościele parafialnym i od godz. 15.00 plac festynowy przy ul. Opolskiej.  



 

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
oodd  1155  ddoo  2222  wwrrzzeeśśnniiaa  22001199  rrookkuu..  

 

Niedziela  15.09  DZWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Józefa Hanusik w rocz. śm., matkę Agnieszkę, męża Huberta, teścia Pawła,  

  z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Podziękowanie za Dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i 

    zdrowie dla Klaudii Nanko  z ok. 18 rocz. ur. oraz w intencji rodziców, rodziców  

    chrzestnych i całej rodziny 

 10.30 Do MBNP z ok. 80 rocz. ur. p. Bernarda, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze  

  Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.  

 

Poniedziałek 16.09  Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 
 18.00 Za † Joachima z ok. ur.  

Wtorek  17.09  
 7.00  

Środa  18.09  Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 
 7.00  

Czwartek  19.09  
 17.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 25 rocz. sakramentu małżeństwa  

  pp. Jolanty i Piotra Wiesner o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

Piątek  20.09   św. Andrzeja Kim Teagon i Pawła Chong i towarzyszy, męczenników. 
 7.00 Za †† syna Rafała, jego ojca Helmuta, rodziców Apolonię i Stefana, matkę Cecylię i  
  jej 2 mężów.  

 17.00 Grabczok Za †† męża Jarosława i syna Alana Niemiec w 3 rocz. śmierci. 

   Ccon.: Za † Waltra Staś w 30 dzień po jego śmierci. 

Sobota  21.09  Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 
 15.00 Ślub rzymski:  Arleta Wojnarowska – Mateusz Fornal. 

 18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie Gładki i Kansy.  

 

Niedziela 22.09  DZWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Zbigniewa Bagińskiego w 11 rocz. śm., oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Za †† męża i ojca Franciszka Sobota, rodziców z obu stron i  

    z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego Spisla, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców  

  Agnieszkę i Pawła Peszel, 4 siostry, 3 szwagrów, bratową Erikę, z pokrewieństwa i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

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

Sylwia Rozwadowska, Gabriela Baron, Maria Sowa, Katarzyna Kastura 

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

p. Brygida Dendera. 

Bóg zapłać za przygotowanie i udział w dożynkach gminnych przed tygodniem. 

W tym tygodniu liturgia wspomina: jutro św. Korneliusza i Cypriana, w Środę św. Stanisława Kostkę, w 

Piątek męczenników wietnamskich, a w Sobotę św. Mateusza apostoła i ewangelistę. 
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po mszy św. spotkanie dla klasy VII przed bierzmowaniem.  

W przyszłą Niedzielę na Górze św. Anny Dożynki diecezjalne. Kolekta przyszłej Niedzieli na remonty 

obiektów diecezjalnych, a po mszy przed świątynią możemy złożyć ofiary na Wydział Teologiczny. 

Grabczok: 

Jutro w godz. 18:00 do 19:30  w świetlicy wiejskiej można wpłacać podatki od gruntów 

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 24. Pielgrzymce Narodów do 

Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. W sobotę 21 września 2019 r. 



Święto Podwyższenia Krzyża ks. Stanisław Łucarz SJ 

 

Istotą krzyża jest to, że doświadcza się w nim skrajnej słabości człowieka i jednocześnie 

nieobecności Boga. Jest to sama esencja cierpienia. Przed Jezusem najlepiej wyraża to Psalm 22, 
który jest niejako scenariuszem krzyża. Oczywiście jest w Starym Testamencie wiele innych 

miejsc i fragmentów, w których znajdujemy mniej czy bardziej wyraźny opis tego 
egzystencjalnego doświadczenia, cechującego się skrajnym rozdarciem i wymagającego zarazem 

niezwykłego napięcia wiary. 
Już o Abrahamie mówi się, iż uwierzył "wbrew nadziei". Takie sytuacje przechodzą w 

mniejszym czy większym stopniu wszyscy patriarchowie i prorocy. Znajdujemy je dobrze opisane w 

przypadku Jakuba (nocna walka z aniołem nad potokiem Jabok), u Józefa egipskiego (odrzucenie 

przez braci i więzienie), u Mojżesza (ucieczka z Egiptu i czterdzieści lat służby u teścia - kapłana 

pogańskiego), u Eliasza (ucieczka przez zemstą królowej Izebel i pragnienie śmierci), w sposób 

wyjątkowy u proroka Jeremiasza (kiedy to prorok przeklina dzień, w którym się urodził, i człowieka, 

który przyniósł jego ojcu wiadomość o jego narodzinach). Pełna tego typu opisów jest apokaliptyka 

starotestamentalna, a zwłaszcza księga Daniela. Wystarczy tu wspomnieć choćby historię trzech 

młodzieńców w piecu ognistym czy Daniela w jaskini lwów. Krzyż dotyka, oczywiście, także kobiet. 

W ich przypadku najczęstszym przejawem krzyża jest to, co najbardziej zaprzeczało powołaniu 

kobiety starotestamentalnej, mianowicie bezpłodność. Bezpłodne są bez mała wszystkie najważniejsze 

kobiety Starego Testamentu: Sara - matka Samsona, Anna - matka Samuela, Elżbieta - matka Jana 

Chrzciciela. Wszystkie one są jakby typem Maryi, której płodność pochodzi wyłącznie i bezpośrednio 

od Boga i od początku naznaczona jest krzyżem. 

Krzyż Jezusa zatem nie wynurza się z historii wyłącznie jako absurdalna potworność. Jest 

przygotowywany poprzez doświadczenia w Starym Testamencie. Bóg w swym Objawieniu podejmuje 

wielką pedagogię krzyża, pokazując za każdym razem, że to On wyprowadza życie ze śmierci, że 

nadaje sens sytuacjom po ludzku absurdalnym, że jest z mocą obecny tam, gdzie zdaje się Go nie być. 
Kulminacją tych wszystkich doświadczeń, zebraniem ich, skupieniem jakby w soczewce jest krzyż 
Jezusa. W nim sumuje się bezsens, ludzka słabość i głupota, ludzka perfidia i zarazem ludzkie 

fałszywe wyobrażenia o Bogu. Bóg w krzyżu jest jednocześnie najbardziej obecny ze swą miłosierną 
miłością i najbardziej nieobecny, bo niemożliwy do przyjęcia przez człowieka w Jego prawdzie 

przekraczającej wszelkie wyobrażenia. Bóg w krzyżu Jezusa jest tak blisko człowieka, że przekracza 

to wszelkie ludzkie systemy myślowe, że wręcz urąga logice. Dlatego św. Paweł powie, że krzyż jest 

dla Greków (tzn. ludzi wykształconych, myślących logicznie), głupotą. Dla Żydów zaś (czyli dla 

pobożnych) jest zgorszeniem, bo niszczy wszelkie ludzkie wyobrażenia o Bogu. Dla nas zaś, którzy 

wierzymy, jest mocą i mądrością Bożą, jest miejscem objawienia się Jego potęgi wbrew wszystkiemu. 

Krzyż obnaża bezlitośnie ludzki grzech i ludzką słabość, jest miejscem doświadczenia 

strasznej, zabójczej prawdy o człowieku, ale przyjmowany z wiarą w Jezusa ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego przyodziewa w szaty zmartwychwstania i objawia niebywałą prawdę o Bożej 

bliskości i miłości. Każdy chrześcijanin przez Chrzest św. wprowadzany jest w tę tajemnicę krzyża. 

Jest to z jednej - ludzkiej - strony nieprzenikniona ciemność, a z drugiej - Boskiej - poprzez wiarę 
niezwykła jasność chwały, bijąca z oblicza Jezusa zmartwychwstałego. W tym miejscu rozstrzygają 
się losy chrześcijaństwa - w sercu każdego z nas. Albo z wolna pochłaniają nas ciemności tego świata, 

albo też wchodzimy w jasność Chrystusa. Chrześcijaństwo bez krzyża, bez tego probierza swej 

autentyczności i zarazem miejsca objawiania się Bożej mocy w postaci niejako krystalicznej, nie jest 

sobą, przestaje być przekonywające, bo przestaje być trwającym w historii ludzkiej wydarzeniem 

paradoksalnej obecności Boga, tzn. takiej obecności, której nie daje się zredukować do żadnej ludzkiej 

logiki czy intuicji, której po prostu nie daje się wymyślić. 
Kościół w Święto Podwyższenia Krzyża świętego głosi starą i ciągle nową tajemnicę. Starą, bo 

objawioną blisko 2000 lat temu, a ciągle nową, bo czekającą na objawienie się w każdym z nas. 

Powtarza niestrudzenie za świętym Janem: Ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. 
„Polska pod Krzyżem” - Na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, można zobaczyć szczegóły tej 

akcji w przyszły weekend – zapraszam! 
 


