
 

INFORMATOR  PARAFIALNY           

Rzymsko-katolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 

45-602 Opole-Groszowice 

Tel. 77 456 27 96 

www.parafiagroszowice.pl 

22. – 28. 06. 2015 

XII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 4,35-41.  

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na 

drugą stronę». 

Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z 

Nim. 

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. 

On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» 

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił 

i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 

Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet 

wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

Drugi list do Koryntian 5,14-17. 

Bracia:  

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, 

to wszyscy pomarli.  

A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, 

lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała 

poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. 

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 

minęło, a oto wszystko stało się nowe. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 22. 6. 2015 – męczenników Jana Fishera i Tomasza 

More’a 
7. 00 Za ++ Pawła i Franciszkę Sowórka, Antoniego i Agnieszkę Kijowski, 

Franciszka i Gertrudę Okos 

18. 00 Dz. błag. w int. ks. proboszcza z ok. 30 r. święceń kapłańskich 

 Wtorek 23. 6. 2015  
18. 00 Za + Jana Bazelak w rocznicę śm., za + żonę Marię i za ++ z rodz. Labisz – 

Bazelak oraz d.op. 

 Środa 24. 6. 2015 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 

uroczystość 
18. 00 Za + ojca Józefa Wieczorek w 3 r. śm. 

19. 00 Koncert muzyczny 

 Czwartek 25. 6. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Wiktora i Apolonię Okos, ++ Dziadków i za ++ z pokr. 

 Piątek 26. 6. 2015 – św. Zygmunta Gorazdowskiego – kapłana 

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 
7. 00 Za ++ rodz. Marię i Franciszka Dżugała, ich rodziców i rodzeństwo oraz za 

++ rodz. Gąsior i za ++ z pokr. 

16. 00 Za ++ rodziców, teściów, dwóch braci, szwagierkę, + szwagra, za dzieci z 

rodzinami, wnuki, prawnuki, za + Bernadetę Łysakowską i za dusze 

czyśćcowe 

17. 00 Spowiedź dla dzieci i młodzieży (dzieci I-komunijne, bierzmowańcy) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. w int. dzieci, 

młodzieży, osób studiujących, za nauczycieli, pedagogów i rodziców z ok. 

zakończenia kolejnego Roku Edukacji z podz. za otrzymane łaski 

 Sobota 27. 6. 2015 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dra K. 
14. 00 Ślub i Msza św. Michał Tomecki i Katarzyna Mazur 

15. 00 Ślub i Msza św. Maciej Serek i Beata Abel 

16. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Michała Grize, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błg. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Iwony i Krzysztofa Knopp z ok. 15 r. ślubu, za dzieci, rodziców, rodzeństwo i 

w int. całej rodziny  

- W int. Bogu wiadomej  

- Za + Joachima Wiench, brata Jerzego, ++ rodziców, za ++ z rodz. Okos – 

Szywalski – Kaczmarek i d.op.  

- Za + Herberta Nowak w 14 r. śm., za ++ z rodz. Sowada – Nowak i d.op. 

  



 Niedziela 28. 6. 2015 – XIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Jerzego Grüner, + brata Gintera Grüner, ++ rodziców, pokr. i dusze 

czyśćcowe  

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jadwigi i Józefa Szlensog z ok. 50 r. ślubu, za synów z rodzinami, za wnuki i 

w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo do NSP Jezusa 

16. 30 Dz. błag. w int. Marka i Wioletty z ok. 15 r. ślubu  

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary do puszek wyznaczone na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

2. W dzisiejszą niedzielę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Opolskiej  

3. W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela  

4. W piątek zakończenie Roku Szkolnego. Zapraszam na spowiedź św. i na 

Mszę św.  

5. Na Górze Św. Anny za tydzień w sobotę i niedzielę 27-28 czerwca 

pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców  

6. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna przeznaczona na utrzymanie 

cmentarza na zużytą wodę. Środki zgromadzone na subkoncie cmentarnym, 

wystarczyły na opłacenia Remondisu do końca czerwca. W najbliższych 

tygodniach, wzorem lat poprzednich Rada Parafialna będzie rozprowadzała 

cegiełki na bieżące opłaty i utrzymanie cmentarza na kolejny rok (od lipca 

do lipca)  

7. W sobotę o 12.00  spotkanie ministrantów 

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 21 czerwca o godz. 17.30 na ostatni w 

tym sezonie mecz pomiędzy Groszmalem a Górażdżami  

 

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 
 Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, 

jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa 

Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na 

przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne 

nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał 

na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem 

(J 1,20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż 

proroka (Mt 11,9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi 



Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został 

przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a 

następnie ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. W Janie Chrzcicielu 

uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, 

bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu 

dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 

1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. 

Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; 

Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, 

Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, 

Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. 

joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, 

krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na 

śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji. 

 

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż 

ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. 

Jego atrybutami są: Baranek Boży baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, 

baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. w 

tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze 

skrzydłami. 

30-lecie kapłaństwa naszego Proboszcza 
Czcigodny Księże Norbercie 

niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Tobie błogosławi  

w Twojej apostolskiej działalności, niech będzie źródłem Twej radości i spełnienia. 

Życzymy Ci, Drogi księże Proboszczu, w imieniu całej wspólnoty 

parafialnej, aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym 

zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia 

codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc 

przemiany ludzkich serc. 

Szczęść Boże! 

Podziękujmy naszemu Proboszczowi za 30 lat jego kapłaństwa a także za 11 lat bycia 

z nami licznym przybyciem na Mszę św. w poniedziałek 22 czerwca o godz. 18.00 

 


