
 

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 

07. – 13. 09. 2015 

XXIII Niedziela Zwykła 

Dzisiaj dostrzegamy niebezpieczną tendencję odchodzenia w wychowaniu od 

trwałego i sprawdzonego systemu wartości. Wybiórcze przyjmowanie zasad 

moralnych wprowadza człowieka w stan życiowej niepewności i zagubienia i 

prowadzi do chaosu. To z kolei uniemożliwia jego pełny rozwój i zatrzymuje 

uwagę jedynie na namiastkach szczęścia, na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb, 

nie zawsze koniecznych do życia. Tymczasem dla człowieka, zwłaszcza 

młodego, ważne jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa, potrzebne jest mądre 

towarzyszenie mu oraz stawianie wyzwań na miarę jego pragnień i ideałów. 

Młody człowiek potrzebuje roztropnej korekty zachowań, świadomości, że w 

poszukiwaniu swojej życiowej drogi nie jest zdany tylko na siebie samego. 

Niezależnie od głoszonych dzisiaj fałszywych twierdzeń o samowystarczalności, 

młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników, mistrzów, autorytetów i 

wiarygodnych świadków, żyjących wartościami. 

 Przed rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami pojawia się 

zatem pilne zadanie troski o wszechstronne wychowanie, prowadzące do pełni i 

piękna życia. Zwracamy się więc do Was z gorącym apelem, abyście podjęli trud 

całościowego wychowania człowieka. Pamiętamy, z jaką aprobatą ze strony 

samych młodych spotkało się zdanie wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 

(Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.). Wychowanie bez wyrzeczeń, poświęcenia i 

ducha ofiarności, bez stawiania wymagań nie osiągnie celu, jakim jest 

ukształtowanie pełnego człowieczeństwa. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 7. 9. 2015 – bł. Melchiora Grodzieckiego – kapł. 

7. 00 Za ++ Jadwigę i Piotra Okos, za ++ córki, synów, zięcia, za + Joachima 

Świerc i d.op. 

 Wtorek 8. 9. 2015 – Narodzenie NM Panny - Święto 
7. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Józefa Witola, za + Benjamina 

Witola, za ++ rodziców, ++ teściów, pokr. i d.op. 

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię, ++ rodziców i rodzeństwo 

 Środa 9. 9. 2015 – św. Piotra Klawera – kapł., bł. Anieli Salawy 
18. 00 Za + Jadwigę Świerc, męża Ludwika oraz za pokr. Świerc - Mandok - 

Marszolek - Mathea i d.op. 

 Czwartek 10. 9. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Marię Buchta w dniu urodzin, za ++ rodziców, rodzeństwo i dusze  

czyśćcowe 

18. 00 Za ++ z rodzin Laxy - Szwalbe i d.op. 

 Piątek 11. 9. 2015  
7. 00 Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, syna Antoniego, wnuka, szwagierkę i za ++ 

z pokr. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. z ok. 

40 rocznicy ślubu w intencji Marii i Marcina oraz za dzieci z rodzinami –

MSZA ŚW. SZKOLNA 

 Sobota 12. 9. 2015 – Najświętszego Imienia Maryi 
15. 00 Ślub: Katarzyna Kuć i Krystian Konieczyński 

16. 00 Ślub: Agnieszka Szmajda i Krzysztof  Pyrzyk 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Elfrydę Dąbrowa w 30 dz. po śm.  

- Za ++ Piotra i Martę Piechota, ++ synów Pawła, Ditera, Helmuta i Feliksa 

oraz zięciów Ryszarda i Kazimierza, za ++ rodziców i dusze czyśćcowe  

- Za + Karola Czaja, zięcia Józefa, za ++ rodziców i krewnych  

- Za ++ Franciszkę i Gertrudę  Hoffmann, za ++ Jana i Agnieszkę i pokr.  

 Niedziela 13. 9. 2015 – XXIV Niedziela Zwykła – Dożynki 

Parafialne – Dziękczynienie za tegoroczne zbiory 
8. 00 Za ++ rodz. Tomasza i Ritę Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 Uroczysta Suma Dożynkowa w int. naszych Gospodarzy, Rolników i 

Działkowiczów, za Wasze Rodziny z podziękowaniem za tegoroczne plony 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Intencja wolna 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ – z czytaniem  

zalecek 



Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła i za kolektę z 

ubiegłej niedzieli na malowanie naszego kościoła. Na ten cel parafialny 

wpłynęło 5.657 Zł. 56 Gr. oraz 50 Euro i 5 Centów  

2. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium i 

Kurii  

3. We wtorek Święto Narodzenia NM Panny. Tradycyjnie  błogosławieństwo 

ziarna siewnego i różnych nasion  

4. Rozpoczął się rok szkolny. Każdego piątku godz. 18.00 Msza św. szkolna  

5. Na Górze św. Anny w dniach 10 – 13 września – Uroczystości 

Podwyższenia Krzyża Św. z  obchodami kalwaryjskimi  

6. W przyszłą niedzielę 13 września w kościele WMSD (Opole, ul. Drzymały 

1 a) o  godz. 14.00 pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich  

7. W przyszłą niedzielę 13 września zbiórka do puszek na wydział 

Teologiczny w w  Opolu  

8. Zapraszam także w przyszłą niedzielę na przedostatnie w tym roku 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ o godz. 20. 00  

9. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim błogosławi 

Patron tygodnia – bł. Maria Eutymia Uffing 

 Emma przyszła na świat 8 kwietnia 1914 roku w Halverde, na terenie diecezji 

Münster. Tego samego dnia przyjęła sakrament chrztu. Była pobożnym, cichym i 

radosnym dzieckiem, wyróżniającym się niezwykłym skupieniem podczas modlitwy.  

Nabyta w dzieciństwie krzywica pozostawiła trwały ślad w jej życiu. 

Gdy miała około 17 lat, opuściła rodzinę i udała się do Hopsten, gdzie rozpoczęła 

naukę w szkole dla służących przy szpitalu św. Anny. Prowadziły go siostry ze 

zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych popularnie klementynkami. 23 lipca 1934 

roku Emma rozpoczęła postulat, obierając imię Eutymia. Dwa lata później, 11 

października 1936 roku, złożyła swe pierwsze śluby zakonne. 

W kilka dni po ślubach rozpoczęła pracę w szpitalu. W trakcie wojny powierzono jej 

opiekę nad chorymi jeńcami wojennymi i obcokrajowcami. Opiekowała się nimi z 

troską i serdecznością. Po zakończeniu wojny została skierowana do prowadzenia 

pralni w Dinslaken, a następnie w klinice św. Rafała w Münster. Pokornie przyjęła 

decyzję przełożonych. Całe życie służyła chorym i ubogim, dlatego także w zwykłej 

pralni potrafiła odnaleźć wolę Boga i wiernie Mu służyć. 



 Pod koniec 1954 r. zachorowała na raka. Po długich cierpieniach zmarła 9 września 

1955 roku. Beatyfikacji siostry Marii dokonał św. Jan Paweł II w dniu 7 października 

2001 roku. 

Opowiadanie – Hobby Pana Boga 

Pewnego razu jakaś rzymska księżniczka zapytała rabina Jossi ben Chalafta: 

 - A co robi Bóg przez cały dzień? 

 Dobry rabin odpowiedział: 

 - Związuje ze sobą pary. Decyduje, kto z kim ma się pobrać. Ten mężczyzna z tą 

kobietą, ta kobieta z tym mężczyzną i tak dalej. 

 - Nic to szczególnego – zauważyła księżniczka. – Coś takiego mogłabym robić i ja 

sama. W ciągu jednego dnia mogę połączyć ze sobą tysiąc par. 

 Rabin Jossi nic nie odpowiedział. 

 A co uczyniła księżniczka? Wróciła do swojego zamku, wezwała tysiące sług i 

służebnic i rozkazała, kto z kim ma się pobrać. Powiedziała stanowczym głosem: 

 - Ty masz się ożenić z tą, a ty masz wziąć za męża tego! 

 W czasie nocy wszystkie pary zaczęły się ze sobą kłócić, a niektóre nawet bić do 

krwi. O świcie zaś udali się do księżniczki. 

 Jeden miał rozbitą głowę, druga podbite oko, jeszcze ktoś inny spłaszczony nos... 

 Bezradna księżniczka zawołała rabina Jossi, opowiedziała mu całą historię, po czym 

powiedziała: 

 - Miałeś rację. Teraz widzę, że jedynie Bóg jest w stanie połączyć ze sobą kobietę i 

mężczyznę. 

 W tym momencie rozległ się głos z nieba, który powiedział: 

 - Dla Mnie też nie jest to łatwe. 

Humor 

Sędzia do oskarżonej:  

- A więc nie zaprzecza pani, że zastrzeliła męża podczas transmisji z meczu 

piłkarskiego?  

- Nie, nie zaprzeczam.  

- A jakie były jego ostatnie słowa?  

- Oj strzelaj, prędzej, strzelaj.... 

Rozmawiają studenci V roku Akademii Muzycznej na temat pracy dyplomowej:  

- Ty słuchaj może weź przepisz ostatnie dzieło naszego mistrza profesora od końca.  

Po kilku dniach przy piwie:  

- Przepisałeś?  

- Tak. Wyszła piąta symfonia Beethovena. 


