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Refleksja 
W Ewangelii XXVII Niedzieli Zwykłej słyszymy słowa prośby, jaką Apostołowie 
skierowali do Pana: „Przymnóż nam wiary”. W odpowiedzi Jezus mówi: „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się  
z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. W ten sposób daje do 
zrozumienia, że bardzo brakuje nam – choćby w minimalnej ilości – wiary żarliwej, 
czystej, bez domieszki niedowiarstwa. Taka wiara ma w sobie niesamowity potencjał: 
płonie i owocuje ponad ludzkie oczekiwania. Nasze niedowierzanie nie pozwala się jej 
jednak rozwinąć i dlatego trzeba nieustannie wołać: Panie, przymnóż nam wiary, 
zaradź naszemu niedowiarstwu.  

W czytaniach dzisiejszej liturgii, także w psalmie responsoryjnym, zawarte są 
bardzo konkretne podpowiedzi, w czym wyraża się nasza wiara i do czego potrzeba 
nam wiary. Zdaniem psalmisty, wiara wyraża się nade wszystko w otwartości serca na 
Boży głos. Dlatego motywuje nas: „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego”. 

Św. Paweł daje nam do zrozumienia, że bez wiary nie sposób owocować na 
miarę Bożych oczekiwań, ponieważ bez niej nie potrafimy wykorzystać wielkiego 
potencjału łaski, którą Bóg nas obdarzył. W Drugim Liście do Tymoteusza jasno 
określa zadania chrześcijańskiej egzystencji: „Nie wstydź się […] świadectwa Pana 
naszego (czyli Jego Ewangelii) […], weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii […]. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za 
wzorzec […]. Dobrego depozytu strzeż”. Przy tym od razu zaznacza, że w realizacji 
zadania nie jesteśmy zdani tylko na nasze ludzkie siły. „Albowiem – pisze – nie dał 
nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Przeto możemy 
żyć i działać z pomocą „Ducha Świętego, który w nas mieszka”. Trzeba jednak 
rozpalać w sobie ciągle na nowo charyzmat Boży. Chodzi o to, że są w nas Boże dary 
– jednak istnieje niebezpieczeństwo marnotrawienia ich wielkiego potencjału. Dlatego 
trzeba na nowo rozpalać w sobie ogień wiary, dorzucać drew, gdy przygasa, aby nasze 
serca nie ostygły i niestwardniały jak serca Izraelitów w Meriba.  

Tego wielkiego żaru wiary potrzeba też bardzo na chwile trudne, na czas 
próby. Słyszymy o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Prorok Habakuk wylewa 
przed Panem gorycz swego serca: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: «Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz?»”. 
Odpowiedź Pana jest bardzo wymowna i nakazuje ją zapisać z myślą o wszystkich, 
którzy mogą przeżywać podobnie swą codzienność „Zapisz widzenie, na tablicach 
wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz 
wypełnienie jego niechybnie nastąpi […] przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co 
jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”. Tak Bóg 
podpowiada, że potrzeba w naszym życiu nie tylko wierności, ale też cierpliwości, 
wytrwałości i zawierzenia Bogu do końca! To wszystko są znamiona żywej wiary,  
a ponieważ doświadczamy jak bardzo nam ich brakuje – trzeba nam stale  
z Apostołami wołać: „Panie, przymnóż nam wiary”. 

bp Andrzej Czaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostołowie 

prosili Pana: 

"Przymnóż nam 

wiary». Pan rzekł: 

"Gdybyście mieli 

wiarę jak ziarnko 

gorczycy, 

powiedzielibyście 

tej morwie: 

„Wyrwij się  

z korzeniem  

i przesadź się  

w morze”,  

a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 

mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 

„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,  

a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co 

mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: 

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. 

                  (Łk 17, 5-10) 

Jezus powiedział, że jeślibyśmy mieli wiarę jak ziarno gorczycy, nie będzie dla 

nas nic niemożliwego. Wiedząc to, rozpalamy w sobie ducha wiary i mocy, bo 

do zwyciężania i królowania powołani jesteśmy. Kto wierzy w Niego, 

dokonuje uczynków, które On czynił... 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 3.10;  

7
00

 Za † męża Ryszarda Halemba i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za †† teściów Rozalię i Stanisława Pękala i † Irenę. 

2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

Wtorek – 4.10; wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, zakonnika. 

7
00 Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

18
00 1) W intencji Róż Różańcowych.   

2) Za † Hedwig Woitalla, † Józefa Szewczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 5.10 wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy. 

7
00

 Za † Elfrydę i Józefa Pluta, †† Leona, Mirosława, Teofila, †† z rodzin Polak, 

Opioła, Kubisch i Pamuła. 

17
00

 1) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

2) Za †† Józefa i Elfrydę Pietruszka, † ciotkę Hildegardę, † męża Henryka i 

† teściową Leokadię. 

Czwartek – 6.10;  

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

 14
00

 Ślub rzymski: Natalia Kosian i Adam Szneider. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Post. 

2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

Piątek – 7.10 wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

18
00

 1) W intencji zbiorowej. 
2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

Sobota – 8.10 

  7
00

 1) Za † Stefanię Ralli w 20. rocznicę śmierci, † męża Thanasisa, †† z rodziny 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnych urodzin Patrycji Jadeszko i 

błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

2) Za † Kazimierę Kowalską w 30. dzień po śmierci. 

Niedziela – 09.10 – XXVIII Zwykła.  

7
00

 Za † Józefa, Piotra Gut, Martę i Horsta Polewka, †† rodzeństwo, Walerię, 

Stanisława i Jana Kiryła. 

8
15 Za † Annę Nowak, †† rodziców Annę i Antona Nowak, †† z rodziny 

Nowak i Bekiesz. 

9
00 DPS  Anna – w intencji Parafian. 

9
45

 Za †† ojców Bernarda Witek i Janusz Kucza. 

11
15

 Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

(błogosławieństwo rocznej Julii i trzyletniej Laury Kuźnik) 

16
15

 Nabożeństwo różańcowe. 

17
00

 Za †† ojca Gerharda i brata Huberta Sowada oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16
15

, w środę po Mszy św. 

szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 17
15

.  

 W poniedziałek o godz. 18
00 

Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania  3. roku przygotowania (klasy 8. szkoły podstawowej).  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe dla dzieci.  

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji i różaniec o godz. 17
15

. 

(Nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego)  

 Spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w czwartek o godz. 16
30

  

w salce pod plebanią. Prosimy przynieść ze sobą deklaracje. 

 W piątek, o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

O  godz. 18
00

 Msza św. w intencjach zbiorowych. 

 W przyszłą niedzielę 9 października o godz. 14
30

 odbędzie się Jubileuszowa 

pielgrzymka do kościoła seminaryjnego w Opolu (zmiana miejsca podyktowana 

jest trwającym remontem w katedrze). Biskup Opolski zaprasza na nią 

duszpasterzy i wiernych parafii dekanatów: Kietrz, Krapkowice oraz Leśnica. Po 

zakończonych uroczystościach księża biskupi zapraszają do wspólnego 

świętowania w budynku seminarium. Będzie tam można uraczyć się kawą  

i ciastem oraz nabyć publikacje i pamiątki jubileuszowe. Zachęcamy do wzięcia 

udziału w tej pielgrzymce. Dojazd indywidualny. 

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych, a w przyszła niedzielę na potrzeby parafialne. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  
 W kiosku można nabyć kolejny numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa  

i Gościa Extra poświęconego tematyce Bożego Miłosierdzia, a także kalendarze 

diecezjalne na przyszły rok. 

 Intencje mszalne na 2023 rok przyjmowane będą w kancelarii od poniedziałku  

3 października. Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich.  

 Dzisiaj o godz. 19
10 

na antenie TVP3 odbędzie się telewizyjna premiera filmu  

pt. „Porozmawiajmy o Kościele”, nakręconego z okazji Złotego Jubileuszu 

Diecezji Opolskiej. Film ten jest wieloplanowym portretem żywego Kościoła 

Opolskiego. Reżyserem filmu jest ks. prof. Marek Lis.  


