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NIE MOŻECIE SŁUŻYĆ BOGU I MAMONIE!  
Od wszystkich oczekujemy uczciwości, a nie zawsze wymagamy jej 

od siebie. Dużo czasu spędzamy, korzystając ze środków społecznego 
przekazu, a czy właściwie oceniamy to, co nam dają?  

Modlimy się za pracowników mediów i za tych, którzy z nich korzystają. 
Może często podobni są do osób z proroctwa Amosa − oszustów i oszukiwanych 

(I czytanie). A można dobrze służyć i mądrze korzystać z tego, co jest nam dane, 

trzeba tylko być odpowiedzialnym. 

Chrystus stawia przed nami wspaniałe wzory. Dziękujemy za Światowe 

Dni Młodzieży. Za pielgrzymów z tylu krajów. Za świadectwo ich wiary i 

modlitwy. Za głębokie przeżycie wspólnoty. Za ofiarny trud wolontariuszy i 

osób przyjmujących gości. Dziękujemy za spotkanie z Piotrem naszych czasów. 

Za jego głębokie słowa. Za świadectwo prostoty i życzliwości dla wszystkich. Za 

wspólną modlitwę. 
Modlimy się o trwałe owoce tych przeżyć. Byśmy umieli rozpoznawać 

to, czego Chrystus od nas oczekuje. Byśmy nie dali się zwieść kolorowym 

reklamom. Byśmy umieli odróżnić prawdę od fałszu.  

Wykorzystujmy każdą sposobność do czynienia dobra. Módlmy się za 

wszystkich. Także za tych, którzy nam szkodzą i chcą nas wykorzystać. Chrystus 

pragnie również ich zbawienia. Niech to, czym dysponujemy, przynosi pożytek i 

radość innym.   

Odrzućmy to, co nam zasłania Pana Jezusa. Co od Niego oddala. 

Szanujmy doczesne wartości, w tym media jako środki do czynienia dobra. Nie 

róbmy z nich bożków. Wychowujmy własne sumienia. Ćwiczmy wrażliwość. 
Umiejętność słusznej oceny. Wpatrujmy się w Chrystusa i naśladujmy Jego 

miłość.  
=============================================================================================================================================================================== 

 PSEUDOBOGACTWA CZY MIŁOŚĆ?      
Dobra materialne oddane są na służbę człowiekowi. Niestety często 

to człowiek staje się sługą i niewolnikiem mamony. Żądza posiadania 
odbiera zdolność dostrzegania potrzeb bliźnich i zabiegania o prawdziwe 
dobra, jakimi są dary duchowe. 

Nosimy w sercu ukrytą tęsknotę za Ojcem, który ma moc zaspokoić 
wszystkie nasze pragnienia. Bogactwa ziemskie nie nasycą duszy, ale mogą 
zaradzić ludzkiej biedzie. Jeżeli wszystko, co posiadamy, postrzegamy jako 

dary Boże, to potrafimy się tym dzielić. 
W innym wypadku łakniemy wciąż więcej, by prowadzić beztroskie 

życie w przekonaniu, że wszystko nam się od niego należy. Rzeczywistość 
duchowa i troska o zbawienie stają się mało znaczące (I czytanie). A naszym 

zadaniem jest walka o wiarę i życie wieczne (II czytanie). Podjęta z zapałem 

przynosi radość, gdyż Pan Bóg lubi zaskakiwać i w swej hojności obsypuje 

licznymi łaskami, przekraczając nasze najśmielsze oczekiwania. 

Pośród nas żyje niejeden „Łazarz” dotknięty może nie tyle głodem 

fizycznym, ile raczej głodem miłości, okryty „wrzodami” nieludzkiego 

traktowania i obojętności (Ewangelia). Zapatrzeni wyłącznie we własne sprawy 

stanowiące pseudobogactwa, zatroskani o wygodne życie, nie zauważamy 

dzisiejszych „Łazarzy” i popadamy w egoizm. Warto od czasu do czasu zrobić 
sobie rachunek sumienia w kwestii najważniejszego z przykazań – miłości 

Boga i bliźniego. Uwrażliwi nas to na słowo Boże i ochroni przed chciwością. 
Dbajmy zatem o duchowy słuch, nim serce stanie się twarde jak pancerz, przez 

który nic nie będzie w stanie się przedostać.  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
oodd  2222  ddoo  2299  wwrrzzeeśśnniiaa  22001199  rrookkuu..  

 

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.  
 

Poniedziałek 23.09  Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera. 
 18.00 Do Bożej Opatrzności MBNP i św. o. Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże  

  opiekę i zdrowie dla Kamili i Mariusza.  

Wtorek  24.09  
 7.00 Za †† Emilię Patrzek, jej rodziców Emilię i Bernarda, teściów Marię i Piotra, Jadwigę i Jana Kotula,  

  Alojzego Kandora, Adelę Bieniek, wszystkich z pokrewieństwa Patrzek, Weidel, Kotula, Kandora,  

  Zimnowoda i Bieniek.  

Środa  25.09  . 
 11.00 Pogrzeb śp. Marii Grochula. 

Czwartek  26.09  
 17.00 Za † syna Dariusza Bieniek, rodziców Leopolda i Marię, teściów Jadwigę i Huberta, szwagrów  

  Mariana Manfreda i Huberta, szwagierkę Gertrudę, wujków Gintera, Jerzego, Henryka, dziadków  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  27.09   Św. Wincentego z Paulo, prezbitera. 
 17.00 Grabczok Za †† rodziców Katarzynę i Józefa Richter, trzech braci, siostrę Gertrudę i męża Józefa,  

    dwie bratowe oraz syna Gintra i z pokrewieństwa z obu stron. 

Sobota  28.09  Św. Wacława, męczennika. 
 14.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą  
  opiekę, zdrowie i bł. Boże z ok. 80 rocz. ur. p. Gizeli Filip oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† Romana Bębenek, z rodziny Bębenek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 29.09  DZWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Dorotę Kasperek w rocz. śm., ojca Ryszarda, chrzestnego Waltra  

  Kasperek, z pokrewieństwa Malosek, Kasperek.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Martę i Jana Berger, brata Józefa, siostrę  Marię i  
    szwagra Jana. 

 10.30 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

  dalsze zdrowie i opiekę Bożą z ok. 45 rocz. sakramentu małżeństwa oraz o zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinach dzieci.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Beata Niedworok, Martyna i Martyna Kowalczyk, Maria Mikoś  
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna Kotula. 

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO. 
Dziś diecezjalne dożynki na Górze św. Anny. 

Liturgia w tym tygodniu wspomina jutro: św. o. Pio, w Piątek św. Wincentego, a w Sobotę św. Wacława. 

Jutro w Poniedziałek po wieczornej mszy spotkanie dla rodziców dzieci klasy III szkoły podstawowej, które w tym roku 

szkolnym przygotowują się do pierwszej spowiedzi i komunii. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po mszy spotkanie dla klasy VIII i I szkoły średniej. 

W przyszłą Niedzielę w Starych Siołkowicach odpust ku czci św. Michała Archanioła – suma o godz. 11.00. 

W Sobotę 28 września zapraszamy na dzień skupienia dla narzeczonych organizowany w salkach Duszpasterstwa 

Akademickiego „Resurrexit” w Opolu, w godzinach od 10.00 do 14.00. Temat dnia: «Kobietą i mężczyzną stworzył ich». 

Zapraszam do zgłaszania intencji mszalnych na 2020 rok – jubileusze i uroczystości. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS Brynica zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 16.00 z drużyną z Budkowic. 

Zmarła nasza parafianka i mieszkanka Brynicy p. Maria Grochula. Wieczny odpoczynek … Różaniec w Poniedziałek o 

godz. 16.00, pogrzeb w Środę o godz. 11.00. 

Grabczok: Za zebrane szkło dziękujemy Panom - Waldemarowi Kuka, Pawłowi Emmerling, Markowi Rapacz. Kolejna 

zbiórka białego szkła odbędzie się 14 grudnia. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
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Niedziela  29.09  DZWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ma Dorotę Kasperek w rocz. śm., ojca Ryszarda, chrzestnego Waltra Kasperek, z pokrewieństwa  

  Malosek, Kasperek. 

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Martę i Jana Berger, brata Józefa, siostrę  Marię i szwagra Jana. 

 10.30 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą z ok. 45  

  rocz. sakramentu małżeństwa oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci.  
 

Poniedziałek 30.09  Św. Hieronima, prezbitera i Doktora Kościoła. 
 7.00 Za †† męża i ojca Hieronima z ok. ur., rodziców i teściów, braci i siostry, zięcia i dusze w czyśćcu c.  

Wtorek  01.10  Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła. 
 7.00 Za †† Ernę Warzyc z ok. ur., jej męża Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą z ok. 18 rocz. ur. Maksymiliana Krystończyk.  

Środa  02.10  Św. Aniołów Stróżów. 
 7.00          Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  03.10  
 17.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur. Teresy, o zdrowie i  

  bł. Boże w rodzinie. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  04.10   Św. Franciszka z Asyżu. Pierwszy Piątek miesiąca. 
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† Marię Nowak, jej rodziców Marię i Andrzeja Kołodziej, teściów Annę i Józefa  

    Nowak, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.30 Za †† siostrę Janinę Melską w 2 rocz. śm., jej rodziców Annę i Stanisława, z rodzin Strzelczyk,  

  Kulawik, Ciemciocha, Mielczarek, Melski, Pędziwiatr i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota  05.10  Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 
 7.00 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą z ok. 18 rocz. ur. Markusa Wiesner.  

 18.00 Do MBNP o zdrowie i bł. Boże  w rodzinie.  
 

Niedziela  06.10  DZWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Teodora, rodziców ,brata, żonę, 2 siostry i 2 szwagrów.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Wilhelma i Franciszkę Cyrys , Piotra i Marię Patrzek, męża  

    Huberta Patrzek oraz brata Antoniego Cyrys. 

  Ccon.  Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 2 rocz. śm., jego rodziców Rocha i Marię  
    Kroll, teściów Zofię i Józefa Świtala oraz z pokrewieństwa 

 10.30 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa, Paulinę i Pawła, wujka Piotra, siostrę Martę z mężem, 

  brata Józefa, 2 szwagrów Waltra i Pawła, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Edyta Brzeźniak, Teresa Lasek, Renata Kowalczyk, Weronika i Monika Klimek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w miesiącu październiku nie ma dyżurów. 

Jutro po wieczornej mszy spotkanie pań z PZC. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po nabożeństwie spotkanie dla naszych ministrantów i ministrantek. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca: zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i 

komunii św. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św., dzieci i młodzież zapraszam w Czwartek od godz. 16.00. W 

Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza po nabożeństwie różańcowym o godz. 18.30.  

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec, msza i medytacja. W 

związku z tym nabożeństwem nie będzie wieczornego różańca. 

We Wtorek rozpoczynamy nowy miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej – zapraszam na pierwsze 

nabożeństwo o godz. 17.30. Nabożeństwa różańcowe będą miały miejsce: w Poniedziałki i Soboty o godz. 17.30, we 

Wtorki i Piątki o godz. 18.00, w Środy po porannej mszy, w Czwartki po mszy szkolnej, a w Niedziele o godz. 15.00. 

Grabczok: Różaniec w tygodniu o godz. 18.00 w Niedziele o godz. 14.00. 

W Sobotę przypada pielgrzymka PZC do Trzebnicy – zapraszam. 

W Niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka, orkiestr oraz hodowców gołębi i drobnego inwentarza. 

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej 
Andrzej Macura 
Obrzęd, w którym tyle razy uczestniczyłeś kryje dynamikę, której postronny obserwator na równi ze 

znudzonym uczestnikiem dostrzec nie mogą... 
1. 
Zaczynajmy w imię Boże 
Znak krzyża to nie pusty rytuał. Oznacza chęć rozpoczęcia w imię Trójjedynego Boga.... 

Witaj. Jak się masz? Tą formułą pewna moja znajoma zawsze rozpoczynała swoją ze mną rozmowę na 

gadulcu. Jakoś zacząć trzeba.  

Przyjęło się, że najpierw trzeba się przywitać.  Więc pada „dzień dobry”, „cześć”, „witaj” albo jeszcze 

jakoś inaczej. A pytanie o samopoczucie? Bardzo miłe. Choć czasem nie wiadomo, co odpowiedzieć: mówić 
prawdę czy trzymać się konwenansu? Ale po tych wstępnych ceregielach rozmowa może już bez przeszkód 

toczyć się dalej. 

Od czego zacząć modlitwę? No jak to? Od znaku krzyża. Zawsze się tak robi. Czy to rozpoczynając 

pacierz, czy odmawiając różaniec, czy uczestnicząc w Eucharystii. Bez tego trudno wyobrazić sobie początek 

modlitwy. To utarty zwyczaj. Jak powiedzenie „dzień dobry” wychodzącej właśnie z psem sąsiadce, jak zapięcie 

pasa bezpieczeństwa po wejściu do samochodu. Bez tego się nie da. A jednak redukowanie znaku krzyża do 

grzecznościowej formuły przywitania jest piramidalnym nieporozumieniem. 

Gest znaku krzyża – także ten wykonywany na samym początku Mszy Świętej – to niejako naznaczenie 

się Chrystusem. To gest oddania się Mu. Dotykając czoła, piersi i ramion mówię: Jestem, Jezu, cały Twój. Twoje 

są moje myśli, Twoje jest moje serce, Twoje są moje gotowe do pracy ramiona. Cały oddaję się Tobie. Jestem do 

Twojej dyspozycji. 

Temu gestowi towarzyszą też słowa. Niezwykle istotne: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. To co 

rozpoczynam znakiem krzyża, rozpoczynam w imię Trójjedynego Boga. Nie dla własnej chwały, nie dla 

uczczenia bliźniego czy dla wypełnienia czymś pustki jakiejś nadętej, okolicznościowej  imprezy; nie w imię 
walki o prawa człowieka, nie w imię lepszej przyszłości, nie w imię sukcesu jakiejś partii politycznej. W imię 
Boga. To Bóg jest najważniejszy w tym co zgromadzony na Eucharystii lud Boży będzie robić. To w Jego imię 
rozpoczynamy. 

Kazanie nudne? Sąsiad fałszuje? Nie rozpocząłem znakiem krzyża, żeby za najważniejsze uznać moje 

zadowolenie z kazania albo żeby najistotniejsze miały być moje wrażenia estetyczne. Podczas Eucharystii 

najważniejsze jest oddanie czci Bogu. Wszystko inne jest drugorzędne. Ale dobrze by było, żeby celebrans też 
poczuł się tym rozpoczęciem w imię Boże zobowiązany. By wszystko odbyło się na chwałę Bożą. Nie ku chwale 

zacnych, a obecnych na Mszy celebransów i gości, nie dla zainteresowania nudzących się dzieci, nie dla 

stworzenia widowni dla występującego chóru czy orkiestry. Wszystko dla Trójjedynego Boga. Bo w Jego imię 
każdą Eucharystię rozpoczynamy. 

 

Opowiadanie 
Odrzucone odłamki 

W pewnym mieście znajduje się katedra ze wspaniałymi witrażami. Zwłaszcza jeden z nich przykuwa 

uwagę swym wyjątkowym pięknem i grą świateł. A oto jego dzieje. 

Podczas wznoszenia katedry majster i najlepsi rzemieślnicy pracowali w warsztatach umieszczonych na 

placu budowy. Pewnego ranka do majstra przyszedł młody obcokrajowiec z przytroczonymi do pasa narzędziami 

rzemieślniczymi. 

- Mam już tylu robotników i rzeźbiarzy, ilu potrzebuję – powiedział majster i nieuprzejmie pokazał 

obcemu drzwi. 

- Nie proszę o pracę w kamieniu – odpowiedział nieznajomy – Chciałbym tylko wykonać witraż na próbę, 
bez żadnych zobowiązań czy wydatków z waszej strony. 

Majster zgodził się i przydzielił młodzieńcowi stary, nieużywany barak obok głównego śmietnika. 

W ciągu następnych miesięcy nikt nie zwracał na przybysza uwagi. Milczący i bystry młodzieniec 

pracował w swoim prowizorycznym warsztacie. Aż nadszedł dzień, kiedy wyniósł na zewnątrz swoje tajemnicze 

dzieło. Był to witraż niezwykle piękny, o świetlistych barwach, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. 

Niewątpliwie najbardziej urzekający spośród wszystkich witraży katedry. Wieść o nim szybko się rozeszła, a z 

bliska i z daleka zaczęli przybywać ludzie, aby go podziwiać. 
- Skąd wziąłeś te wszystkie wspaniałe kawałki szkła, tak lśniące i barwne? – pytali zaskoczeni, a zarazem 

poruszeni majstrowie. 

- Znajdowałem je tu i tam, gdzie pracowali robotnicy. Ten witraż jest zrobiony z kawałków, które inni 

odrzucili jako niepotrzebne – odpowiedział obcokrajowiec. 


