
 
 

SS ZZCC ZZĘĘŚŚĆĆ   BBOOŻŻEE   
(( DD OO   UU ŻŻ YY TT KK UU   WW EE WW NN ĘĘ TT RR ZZ NN EE GG OO ))   

W Parafii Rzymskokatolickiej  

św. Szczepana w Brynicy 

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

kancelaria@parafia.brynica.opole.pl 

 

Nr 19 
 

2019 
 

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

DWUDZIESTA 

DZIEWIĄTA 

NIEDZIELA  ZWYKŁA  
 

 
 

 

 

 

NAPRZYKRZAJMY SIĘ BOGU!  
Dzisiejsza liturgia słowa koncentruje się na potędze modlitwy i jej 

przymiotach. Pan Jezus zachęca do nieustannej („zawsze”) i niczym 
nieuwarunkowanej modlitwy („nie ustawać”). Zachęca, byśmy byli 
„natrętni” jak uboga wdowa, która nie dawała spokoju sędziemu.  

Trzeba się modlić, pozwalając Panu Bogu działać. Modlitwa rozwiązuje 

Mu ręce. Czyni obecnym w naszym życiu. Jak Mojżesz wołał do Boga w 

śmiertelnym zagrożeniu, wyciągał ręce pełen nadziei, błagając o ocalenie z rąk 

okrutnych Amalekitów (I czytanie), tak i my winniśmy zawierzyć potędze 

modlitwy. Także wtedy, gdy okoliczności wydają się przeciwne, a lęk 

paraliżujący. Pan Jezus zachęca do wytrwałości na modlitwie. Do pielęgnowania 

nadziei, która wzniesie się ponad niemożności chwili obecnej. Wszystkie 

sytuacje oddane Bogu będą uświęcone i przemienione. On znajdzie wyjście 

nawet z takiej sytuacji, w której nie ma szansy ocalenia. 

I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie: rzeczywiście wobec Pana Boga 

jesteśmy jak uboga wdowa. Ale na tym analogia się kończy. Bo nie 

naprzykrzamy się Bogu swymi prośbami, nawet jeśliby trwały całe dni i noce. 

On pragnie naszej modlitwy. Chce, abyśmy „bombardowali Go” modlitwami. 

Dlaczego Bóg chce, byśmy o Nim pamiętali? Nie ze względu na Siebie samego – 

gdyż nasze modlitwy niczego Mu nie dodają, ale ze względu na nas. Modlitwa 

jest dla nas źródłem łaski. Ubogaca i przemienia serca.  

A zatem wiernie trwajmy w tym, „czego się nauczyliśmy, i co nam 

zawierzono” (II czytanie). Usłuchajmy zachęty Pana Jezusa, by „zawsze się 
modlić i nie ustawać”.   

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

ŹRÓDŁO MISJI  
 „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały” (II 
czytanie). To bardzo osobiste świadectwo św. Pawła Apostoła odczytywane 
w Światowy Dzień Misyjny wybrzmiewa ze szczególną mocą. Czy i my – 
wzmocnieni przez Pana łaską sakramentów chrztu i bierzmowania – nie 
jesteśmy posłani do głoszenia Ewangelii całemu światu?  

Papież Franciszek naucza, że Kościół jest sługą misji. Dzieło misyjne 

Kościoła wcale nie zaczyna się od wielkich inicjatyw, od gromadzenia 

środków, tworzenia instytucji. Jego początek i źródło znajduje się w sercu 

każdego wierzącego. Jest nim łaska Ducha Świętego, który ma moc 

przemieniać wiernych w prawdziwych uczniów, a uczniów – w misjonarzy. To 

Duch popycha ludzi do głoszenia wielkich dzieł Boga. Daje odwagę, a nade 

wszystko głębokie przekonanie, że prawda o Jezusie Chrystusie jedynym 

Zbawicielu świata musi być głoszona.  

Tydzień misyjny, który dziś kończymy, jest świetną okazją do tego, by 

prosić Pana Boga za Kościół, czyli za nas wszystkich. By nie gasł w nas zapał 

misyjny wobec niechrześcijan, którzy wciąż potrzebują autentycznego 

świadectwa o Bogu prawdziwym. Potrzebujemy również mocy Ducha 

Świętego, byśmy nie osłabli w reewangelizacji tych, którzy w bogatych krajach 

Zachodu zdają się zapominać o Chrystusie i swoich chrześcijańskich 

korzeniach. 

Świadectwo życia, modlitwa, jałmużna misyjna – to środki, jakimi 

każdy z nas może włączyć się w głoszenie Ewangelii, by – idąc za słowami św. 

Pawła – wszystkie narody mogły ją posłyszeć. 

TRZYDZIESTA 

NIEDZIELA  ZWYKŁA  
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Niedziela  20.10  DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za  †† męża i ojca Huberta Mateja w rocz. śm., ojca Pawła,  rodziców Agnieszkę i Józefa, z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Za † matkę Barbarę Szczepara w 6 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† z rodziny Kowalczyk  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe 
 

Poniedziałek 21.10  
 7.00 W intencji ks. Radosława Chałupniak o powrót do zdrowie i Boża Opiekę od PZC. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† ojca Edmunda w dniu ur., matkę Annę, żonę Mariannę, pokrewieństwa.  

Wtorek  22.10  Św. Jana Pawła II, papieża. 
 7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł.  

  Boże opiekę i zdrowie dla Doroty i Rafała i ich syna Fabiana.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  23.10  . 
 7.00 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz ich rodziców i rodzeństwo, Łucję i Jana Kopieckich  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  24.10  
 17.00 Z ok. rocz. ur. za †† Franciszka Czech, Denisa Czech, rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze  

  w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  25.10    
 7.00 Za † syna i brata Rafała Cossbau z ok. ur.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa, dziadków Folkmer i Emmerling oraz dusze zmarłych z pokrewieństwa. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota  26.10  
 13.00 Ślub rzymski: Nikola Ciernia - Mateusz Kawecki. 

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† rodziców Anielę i Karola Gepert.  

 Ccon. W 30 dzień śm. p. Marii Grochula.  
 

Niedziela 27.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa, syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa Knop, brata  

  Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca  Franciszka Molek w 15  rocz. śm., jego żonę Monikę  oraz dusze  

    w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do MB Fatimskiej i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

  dalsze łaski, zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 Ccon. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Ratuszny o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

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

Lidia Mros, Bożena Wiesner, Agnieszka Patrzek, Helena Matros 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe – dziś o godz. 15.00. W Poniedziałek i Sobotę o 17.30, we Wtorek i Piątek o godz. 

18.00, a w Środę i Czwartek po mszy św. 

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

bierzmowaniem. 

Zapraszam do przygotowania cmentarza na dzień zaduszny oraz zalycek – wypominek za naszych zmarłych za których 

modlimy się z pierwszym tygodniu listopada. 

W zakrystii możemy nabywać kalendarze na 2020 rok dekanalne i rolnicze- zapraszam! 

Młodzież licealną i studentów zapraszam na diecezjalne spotkanie w dniach 25-27 października w Domu Pielgrzyma na 

Górze św. Anny – zgłoszenia na stronie internetowej www.botafe.pl. 

W niedzielę 27 października w auli Wydziału Teologicznego UO koncert charytatywny na rzecz opolskiej katedry. 

Bilety-cegiełki na koncert kosztują 30, 40 i 60 zł. 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 14.00 z drużyną z Niewodnik. 

W najbliższą Sobotę możemy wspomóc szkołę naszym złomem. 
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Niedziela  27.10  TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa, syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa Knop, brata Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca  Franciszka Molek w 15  rocz. śm., jego żonę Monikę  oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do MB Fatimskiej i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski, zdrowie, opiekę i bł. Boże  

  w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 Ccon.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Ratuszny o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 28.10  Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
 7.00 W 30 dzień śm. Gertrudy Kurc.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 30 rocz. sakramentu  

  małżeństwa Brygidy i Arnolda.  

Wtorek  29.10  
 7.00 Za † matkę Irenę Wandzioch (zd. Fack) w I-szą rocz. śm.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  30.10  . 
 7.00 Za † Gertrudę Kurc od róży różańcowej św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  31.10  
 17.00 Za †† męża i ojca Józefa, rodziców z obu stron, siostrę, brata, szwagra, 2 szwagierki, ojca Tadeusza i  

  dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  01.11   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Cebula w 20 rocz. śm., ojca Józefa w 60 rocz. śm., dziadków z obu stron, ciotki  

  wujków i kuzynów, szwagra Jerzego bratową Reginę, teściów Agnieszkę i Franciszka,  

  z pokrewieństwa Cebula Stotko Resel, dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Wiktora i Łucję Jendryca, siostrę Teresę, szwagra Karola, dziadków z obu  

    stron i wszystkich z rodzin Jendryca i Krawiec. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem i prośbą o potrzebne łaski zdrowie i bł. Bożego dla ks. Adama  

  Polechońskiego z ok. ur.  

 14.00 Nabożeństwo za zmarłych. 

Sobota  02.11  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny. 
 7.00 Na intencję Ojca św.  

 16.00 Grabczok Za wszystkich †† z naszych rodzin. 

 18.00 Za †† rodziców Elżbietę i Stefana Dendera, ich rodziców, braci i siostry, rodziców Cecylię i Huberta  

  Cebula, synowa Teresę, dziadków z obu stron.  
 

Niedziela  03.11  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka oraz żonę, matkę i babcię Marię  
  rodziców, dziadków Teklę i Jana Czok, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.  

 9.15 Grabczok Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  

    dalsze zdrowie i  bł. Boże z ok. 15 rocz. Sakramentu Małżeństwa  

    pp. Bernadety i Michała. 

 10.30 Za †† ojca Gerarda Krystończyk, chrzestnego Gerharda, z rodzin Krystończyk, Nawrat,  

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

Ewa Mudrecka, Alicja Kulikowska, Teresa Świerc, Małgorzata Świerc 

W tym tygodniu przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych (Piątek) i Dzień Zaduszny (Sobota). 

Zapraszam do spowiedzi aby zyskać odpusty dla dusz czyśćcowych – od południa wszystkich świętych i dzień 
zaduszny można zyskać odpust zupełny. Okazja do spowiedzi przed nabożeństwami i mszami. 

Warunki odpustu Spowiedź, komunia św. modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, na intencję Ojca Św., 

nawiedzenie kościoła i cmentarza. 

W Piątek po południu nabożeństwo za naszych zmarłych na cmentarzu o godz. 14.00 – zapraszam. 

Od przyszłej Niedzieli zapraszam także do modlitwy różańcowej za naszych zmarłych zalycanych 

wspominanych. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej 
Andrzej Macura 
 

3. Spowiadam się 
Grzech to moja prywatna sprawa? Niezupełnie. Najbardziej ukryty zawsze przecież ma 

wymiar społeczny. Najważniejsze jednak, bym nie zgrywał świętoszka.  

Liturgia Mszy świętej przewiduje różne warianty aktu pokuty. Dłuższe, krótsze. Bardziej i 

mniej głębokie. Najpiękniejszy jest chyba ten odmawiany najczęściej. Rozpoczynający się od 

słów „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…” 

Że spowiadam się Bogu, to nic dziwnego. Zawsze przecież staję przed Nim jako grzesznik. 

Zawsze jako ten, któremu większe czy mniejsze winy trzeba przebaczyć. Znamienne jednak, że 

spowiadam się także ludziom: „i wam bracia i siostry”. Można wzruszyć ramionami i 

powiedzieć, że każdy grzech, nawet najbardziej ukryty, ma wymiar społeczny. Dlatego 

potrzebuje także wybaczenia ze strony innych ludzi. Ale jest w tym zdaniu „Spowiedzi 

powszechnej” coś więcej. Wymawiając je nie tyle wyznaję ludziom swoje grzechy – przecież o 

nich nie mówię -  co staję przed nimi jako grzesznik. Czyli jako ten, który jest niedoskonały, 

jako ten, który błądzi, jako ten, który czasem kieruje się złym przyzwyczajeniem, lenistwem albo 

i złą wolą. Nie jestem lepszy od innych. Chociaż chciałbym stawiać siebie za wzór, a innych 

wytykać palcami, nie mam ku temu podstaw. Jestem grzesznikiem pośród grzeszników. Może 

trochę lepszym, może trochę gorszym, ale grzesznikiem. Nawet gdy wychodzę z Kościoła i i 

zajmuję się swoimi codziennymi sprawami – na przykład siadam przed komputerem, aby napisać 
kolejny tekst piętnujący takie czy inne zjawisko – nie powinienem o tym zapominać. 

Bo ja też bardzo grzeszę. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Przypomnienie dość 
istotne. Zło zaczyna się od głowy. To w niej rodzą się złe myśli, pochopne sądy i wszelkie 

knucie. Złe myśli ujawnia język. Często nie trzeba specjalnie przyglądać się człowiekowi, 

wystarczy posłuchać, co mówi. Zło serca wcześniej czy później pojawia się też na języku. A 

potem jest czyn. Ale często i to, o czym się zapomina i co się lekceważy: prowadzące do zła 

zaniedbanie. Jeśli pamiętam o tym ostatnim wymiarze grzechu, nigdy nie powinienem zasypiać z 

przeświadczeniem o własnej doskonałości. Przecież zawsze można było zrobić więcej. Nawet 

jeśli byłyby to tylko drobiazgi, jak ofiarowany komuś uśmiech czy dobre słowo. 

Dlatego powtarzam ze wszystkimi: „moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. 

Świat chciałby, żeby ludzie wyzbyli się poczucia winy. Żeby wszystko umieli sobie 

wytłumaczyć ciężkim dzieciństwem, życiem w stresie albo koniecznością realizacji potrzeb. 

Niektórzy pobożni na wzór faryzeuszy będą się tłumaczyli koniecznością walki o jakieś sprawy. 

Ale początkiem wyjścia z grzechu jest zawsze przyznanie się: moja wina. Nie rodziców, nie 

współpracowników, nie moich wrogów. Moja wina. 

To, co najpiękniejsze w tym Akcie Pokuty jest jednak dalej: „Przeto błagam Maryję, 
zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do 

Pana Boga naszego”. Nie jestem na tym świecie sam. Mam przyjaciół tu, na ziemi, ale i 

życzliwych mi ludzi w wieczności. Nawet część świata duchowego jest po mojej stronie. Jeśli 
proszę o wstawiennictwo wszystkich świętych, wszystkich aniołów i wszystkich uczniów 

Chrystusa, to może któryś szepnie za mną słowo? A swoją drogą ciekawe, ile razy sam modliłem 

się za tych, którzy w akcie pokutnym prosili mnie o modlitwę. 
  

Po słowach kapłana, w których życzy wszystkim Bożego zmiłowania, które ma nas 

zaprowadzić do życia wiecznego, jeszcze raz powtarzamy starożytnym obyczajem: Kyrie 

eleison. Panie zmiłuj się. Na początku każdej Eucharystii staję ę przed Bogiem, ale i całym 

światem jako grzesznik. I wszystkich proszę o modlitwę za mnie do Boga. To uczy pokory. Tu 

poznaję swoje miejsce w świecie. 

 


