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O Wdzięczności 

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

 

 

Wdzięczność jest aktem bezinteresownym, a przecież żyjemy w świecie ciągłych 

transakcji: coś za coś. Może nasze czasy nie sprzyjają temu, aby dziękować? 

W ramach życia społecznego, gospodarczego, ten element „coś za coś” oczywiście 

funkcjonuje. Natomiast, jeżeli nie będzie elementu bezinteresowności, a więc  

i okazywania wdzięczności, to „coś za coś” stanie się okrutne, brutalne, oparte na 

przemocy. W rezultacie silniejszy będzie miał zawsze rację. 

 

I też reakcja na zło jest o wiele silniejsza. Istnieje duża dysproporcja między 

odzewem na czynione dobro i zło. Z czego to wynika? 

To, że łatwiej i częściej zauważamy zło niż dobro, wynika ze skażenia grzechem 

pierworodnym i na to nic nie poradzimy. U kolegi, u brata, u siostry, u sąsiada łatwiej 

dostrzegamy mankamenty niż zalety. Mówimy chętniej o tym, co jest brakiem, a nie  

o tym, co jest pozytywne. Wobec tego trzeba starać się częściej mówić o tym, co dobre 

i sądzę, że należy także budować pamięć dobra, dobrych doświadczeń. Na ogół 

pamiętamy i budujemy pamięć doświadczeń złych. Balast ciągłych pretensji, żali, 

złych wspomnień jest przeszkodą, o którą się potykamy i potem już nie widzimy tego, 

co dobre. Otóż trzeba oczyszczać tę swoją pamięć i rejestrować dobre doświadczenia, 

bo to tworzy właśnie pozytywny klimat widzenia i działania przez dobro. 

 

A więc zarówno aspekt teologiczny, jak i psychologiczny wdzięczności jest ważny? 

Człowiek jest całością, więc nie da się go podzielić na istniejące niezależnie od siebie 

sfery. Jeżeli coś się psuje, to psuje się we wszystkich wymiarach życia. 

 

Czy brak wdzięczności może być związany z pewnymi procesami społecznymi? 

Jeżeli uznamy, że jesteśmy państwem prawa, to będziemy przestrzegali tylko 

przepisów i prawa, które ma być stosowane. Ale życie nie kończy się na tym, że jest 

tylko prawo. Jest ono niezbędne dla pewnego ładu społecznego i poczucia, że za 

chwilę nie stracę wszystkiego, że nie stanie mi się jakaś krzywda – poczucia 

bezpieczeństwa po prostu. Życie natomiast jest o wiele głębsze niż tylko przepisy  

i prawo, one nie są jego istotą, nawet w ewangelii Jezus ustanowił prawo miłości, a nie 

tylko dekalog. „Miłuj bliźniego jak siebie samego, a wszystko inne będzie dodane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 

mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;  

a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 

do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna 

łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa  

i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę  

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki  

i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 

Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja 

rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie 

znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 

w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38) 

 

Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest wizerunkiem 

Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obliczem. Oddając 

Jej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej śmierci Jezusa zachował Ją 

od grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści 

dzięki tej samej ofierze krzyża. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest  

w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, 

zechce wypowiedzieć Mu swoje: Tak. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 9.12 

7
00

 Za † męża i ojca Huberta Kabella w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców  

z obu stron, siostrę Adelajdę, szwagierkę Irmgardę i †† z pokrewieństwa.  

18
00

 1) Za †† rodziców Józefę i Emila Jendrusz, siostrę Teresę Cichoń. 

2) Do Miłosierdzia Bożego za †† Bernarda, Agnieszkę, Franciszka Klose, 

Adama Kłaczek i pokrewieństwo, †† Franciszkę, Jana, Józefa, Krystynę  

i Marka Galus, Jarosława Majzner i pokrewieństwo, Klarę Ernst, siostry Marię, 

Martę Wistuba, Ryszarda Janocha i pokrewieństwo.    

Wtorek – 10.12 

7
00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Lecha Jasińskiego.  

18
00 1) Za †† Marię i Antoniego Zydek, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron,  

† ks. Karola Koziołek i dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Krystyny Przybyła z okazji urodzin 

oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.      

Środa – 11.12 

7
00

 1) Za † Marię Jarosz, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Władysława Maj z okazji 80. urodzin 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

 17
00

 1) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo  

w rodzinie Czura. 

2) Za †† rodziców Franciszkę i Martę Czura, Ludwika i Martę Niewieś, ich 

córkę Annę Strączek, męża Mariana, szwagrów Mariana i Ernesta oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 12.12  

7
00

 Za †† Jana i Judytę Rudnik, Barbarę Kaczor i †† z pokrewieństwa.  

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Sabina, Gramala i Jendrusch. 

2) Za †† rodziców Elfrydę i Jana Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, siostrę Irenę 

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 13.12; wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Za †† rodziców Fiedler, córkę, bratową, matkę Filomenę i †† z pokrewieństwa.   

18
00

 Za † ojca Janusza Kucza. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Sobota – 14.12; wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora K-ła. 

7
00

 Za † Mariana Pytlik w 1. rocznicę śmierci.   

18
00

 1) Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Zmarzły oraz Elżbietę i Gerharda Hońka  

i †† z pokrewieństwa z obu stron.  

2) Za †† Marię i Piotra Kopeć. 

Niedziela – 15.12 – III Adwentu, czyli Gaudete. 

7
00

 Za † Roberta Piętka w 30. dzień po śmierci.    

8
15 Za †† Teresę Borek w 15. rocznicę śmierci, jej męża Leona i siostry Ewę, 

Szarlotę i Małgorzatę.   

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † mamę Ludwikę Szczepanek w dniu 90. urodzin i † ojca Tadeusza.  

11
15

 Za †† rodziców Marię i Józefa Szmul w kolejne rocznice śmierci.  
 (Po Mszy św. chrzest dziecka: Antonina Michalina Koźba) 

16
30 Nieszpory niedzielne.  

17
00

 Za †† Parafian budowniczych i dobrodziejów Kościoła w Malni, Karłubcu i na 

Sadach oraz † prałata Franciszka Duszę.   

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś o godz. 16
30 

zapraszamy na Nieszpory. 

 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 po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. 

Młodzież zapraszamy o godz. 18
30

 do kościoła Ducha Świętego na dekanalne 

czuwanie adwentowe.    

 W sobotę o godz. 16
00

 w salce czwarta nauka przedślubna, a o godz. 17
00

 nauka 

przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, których dzieci zostaną ochrzczone  

w 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia lub później. 

 W przyszłą niedzielę o godz. 17
00

 sprawowana będzie Msza św. w intencji 

zmarłych budowniczych i dobrodziejów Kościoła w Malni, Karłubcu i na Sadach 

oraz † ks. prałata Franciszka Duszę.  O godz. 18
00

 w domu Mniejszości 

Niemieckiej przy ul. 3 Maja spotkanie opłatkowe dla ministrantów, lektorów i ich 

rodziców. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne. W przyszłą niedzielę 

kolekta będzie przeznaczona na budowę kościoła w parafii św. Jana Pawła II  

w Opolu. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!     

 W piątek 20 grudnia o godz. 14
00

 w Domu Mniejszości Niemieckiej odbędzie się 

Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych. Prosimy o zgłaszanie się 

chętnych w zakrystii lub kiosku.    

 W sklepach wystawione są kosze Caritas. Produkty żywnościowe oraz ofiary 

można także składać w kiosku. Dziękujemy za już zebrane produkty. 

 W kiosku do nabycia są: kalendarze, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne 

Caritas w cenie 5 i 12 zł. 



 Roraty dla dzieci będą odbywać się od poniedziałku do piątku podczas wieczornych 

Mszy św. o godz. 18
00

, a w środę o 17
00

. Msza św. roratnia sprawowana będzie także  

w sobotę o godz. 7
00

.  
 


