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O Wdzięczności 

(z ks. prof. Januszem Strojnym rozmawia Małgorzata Glabisz-Pniewska) 

 

Czy wdzięczność jest zapomnianą cnotą chrześcijańską? Wszyscy wiemy, że jest ważna, ale 

chyba niewiele z tego wynika. 

Bez wątpienia, wdzięczność jest elementem dosyć fundamentalnym naszego życia 

chrześcijańskiego. Posłużmy się przykładem Eucharystii. Już sama nazwa 

„eucharysto”, pochodząca z języka greckiego oznacza „dziękuję”. Przychodzimy 

zatem na spotkanie z Chrystusem, by wyrazić naszą wdzięczność za Jego dzieło, za 

odkupienie, za Słowo Boże i możliwość wspólnoty z Chrystusem i ludzi między sobą. 

Bez elementu wdzięczności nie sposób nawiązać jakiejkolwiek więzi. Jeśli ktoś 

przychodzi na Mszę św. tylko jako widz, nie jest w stanie otworzyć się i wejść w tę 

rzeczywistość, która akurat dokonuje się na ołtarzu. 

Jakich jeszcze prawd wiary nie można zrozumieć bez dziękczynienia? 

Bez wdzięczności nie da się zrozumieć choćby samego chrztu, sakramentu „wejścia 

do Kościoła”. Jeżeli ktoś otrzymuje chrzest to znaczy, że wchodzi w rzeczywistość 

zbawienia i Chrystus przygarnia go do siebie, obdarza swoimi łaskami. Wobec tego 

nie można być tylko bezdusznym biorcą darów nadprzyrodzonych, zaś kontakt  

z Chrystusem musi być osobowy. 

Kto nie potrafi dziękować ludziom, nie umie też dziękować Bogu? Rodzi się 

wtedy postawa roszczeniowa: należy mi się to i owo. Sztukę wdzięczności musimy 

zatem zacząć od naszych najbliższych. 

Oczywiście! Bez postawy dziękczynienia życie społeczne staje się okrutne i brutalne, 

bo prawem, które rządzi jest egocentryzm, egoizm, które natychmiast nakręcają 

spiralę przemocy czy rozmaitych nieprawidłowości; każdy tylko domaga się swego. 

Natomiast gdy w życie społeczne włączony jest element wdzięczności, to życie to 

zaczyna normalnieć. Ludzie okazują sobie życzliwość, serce, potrafią powiedzieć 

dziękuję i okazać trochę życzliwości choćby osobom starszym w autobusie. Są to niby 

banalne rzeczy, ale z nich właśnie składa się życie. 

Rodzina jest chyba szczególnym miejscem i początkiem okazywania sobie 

wdzięczności? 

Jeśli najbliżsi ludzie nie potrafią okazać sobie miłości i wzajemnego zrozumienia, 

podziękować jeden drugiemu, to wtedy rodzina nie może normalnie funkcjonować. 

Każdy chodzi swoimi ścieżkami, a dom staje się hotelem, do którego ludzie 

przychodzą jedynie po to, aby zaspokoić swoje potrzeby… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 

przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, 

na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 

który by nie był zwalony”. Zapytali Go: 

”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie 

znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus 

odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie 

zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 

imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie 

trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale 

nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi 

i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 

ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 

podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień 

oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to 

dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 

obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której 

żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o 

śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 

Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. 

Łk 21,5-19 
 

Uczniowie zwrócili uwagę na piękno świątyni — i nie ma w tym nic dziwnego, wszak 
należała do najokazalszych i najznamienitszych budowli tego czasu. Gdy jednak 
usłyszeli, że nadejdzie chwila, gdy gmach ten legnie w gruzach, zaczęli się 
dopytywać, kiedy to nastąpi. To naturalna ciekawość, ale w tym pytaniu kryje się 
wielokrotnie spotykana, niedobra skłonność: zajmują nas rzeczy drugorzędne, 
natomiast zapominamy o najważniejszym. Odpowiedź Jezusa na to zwraca uwagę: nie 
termin zburzenia świątyni jest ważny, ważna jest wierność wobec Jego orędzia. Los 
świątyni okazuje się o wiele mniej ważny niż los człowieka, bo tylko człowiek trwać 
będzie wiecznie. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 18.11; wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Małgorzaty i Roberta Jałowy  

w kolejną rocznicę ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie  

w rodzinie.  

18
00

 1) Za †† Jana, ojca Janusza Kucza oraz † Mariana Kucza. 

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Karoliny.  

Wtorek – 19.11; wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 

7
00 1) Za † siostrę Józefę Bińczyk w 3. rocznicę śmierci, †† z rodziny Ludwickich 

i Krawczyków i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Kazimierza 

Chmielewskiego. 

18
00 Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie Szlaga oraz o Boże błogosławieństwo  

i zdrowie.    

Środa – 20.11; wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. 

7
00

 Za †† mamę Janinę Kuncewicz, ojca Romualda, brata Wiesława, teściów 

Antoninę i Karola Kliszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17
00

 Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów 

Aleksandra i Hermana i dusze w czyśćcu cierpiące.      

Czwartek – 21.11; wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (...) w pewnej intencji.      

18
00

 1) Za † Marię Marszałek w 5. rocznicę śmierci oraz †† jej rodziców  

i rodzeństwo. 

2) Za † Norberta Stroka w 30. dzień po śmierci.  

Piątek – 22.11; wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Za †† ojca Ericha Leppich, Gertrudę Leppich, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Tietz i Jędryszek oraz  

za †† rodziców Katarzynę i Eryka Tietz, ojca Leona Szulc.  

Sobota – 23.11 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w pewnej intencji.   

18
00

 Do Miłosierdzia Bożego za †† Konrada i Bertę Kruża, Agnieszkę  

i Franciszka Kruża, Apolonię i Józefa Spałek, †† z pokrewieństwa Kruża  

i Spałek.   

Niedziela – 24.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marysi Szkotak w 1. rocznicę urodzin.  

  

8
15 Przez wstawiennictwo św. Cecylii o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

dyrygenta oraz członków Krappitzer Chor i ich rodzin oraz za †† chórzystów. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † syna Marka Kosickiego i †† z rodziny Kosickich i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

(Po Mszy św. chrzest dzieci: Cataleya Babiak i Andrzej Longin Majak oraz 

błogosławieństwo rocznego dziecka: Maria Szkotak) 

16
00 

Spotkanie modlitewne. 

17
00

 Za †† rodziców Bolesławę i Władysława Tereszczyńskich, teściów Kazimierę 

i Władysława Wronka.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Przeżywamy dziś w całym Kościele Powszechnym III Światowy Dzień 

Ubogiego. O godz. 16
30

 Nieszpory niedzielne.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 1. roku przygotowania 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 W piątek o godz. 19
30

 w salce spotkanie dla młodzieży. 

 W sobotę od godz. 8
30

 na Sali gimnastycznej w Krapkowicach, przy  

ul. Kwiatowej odbędzie się Dekanalny Turniej Ministrantów w piłce nożnej. 

Natomiast w salce o godz. 16
00

 pierwsza nauka przedślubna.  

 W niedzielę o godz. 8
15

 Msza św. w intencji dyrygenta oraz członków 

Krappitzer Chor i ich rodzin oraz za †† chórzystów. 

 W przyszłą niedzielę w naszej parafii gościć będziemy wędrownego 

ewangelizatora Arkadiusza Łodzińskiego, który po każdej Mszy św. będzie 

dzielić się świadectwem wiary. Natomiast na godz. 16
00

 zapraszamy 

wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami jak również 

wszystkich rodziców na konferencję i modlitwę prowadzoną za swoje dzieci.  

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów, a za tydzień 

zbiórka na remont katedry opolskiej. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!  

 


