
 

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 

8. – 14. 02. 2016 

V Niedziela Zwykła 

I Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu 

Ewangelia wg św. Łukasza 5,1-11. 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On 

stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy 

zaś wyszli z nich i płukali sieci. 

Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 

odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na 

połów». 

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. 

Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać. 

Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 

podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, 

Panie, bo jestem człowiek grzeszny». 

I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 

jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi 

będziesz łowił». 

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 8. 02. 2016 – św. Hieronima Emiliani 

II Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu 

7. 00 Za + Karola Czaja w rocznicę śm. i jego ++ rodz. 

18. 00 Za ++ Piotra i Jerzego oraz za ++ z całej rodziny 

 Wtorek 9. 02. 2016 – III Dzień Adoracji Najświętszego 

Sakramentu 

7. 00 Za + żonę Helenę Hoffmann, pokr. i d.op. 

18. 00 Za + Gotharda Woszek w I r. śm., za + matkę Krystynę, za pokr. i d.op. 

 Środa 10. 02. 2016 – Środa Popielcowa 

7. 00 Za ++ Kapłanów pracujących w naszej Parafii, za ks. Skrobocza, ks. Liszkę, 

ks. Haasego, ks.Rudzkiego, za Siostry Zakonne, za naszych ++ rodziców, 

bliskich, krewnych i dusze czyśćcowe 

9. 00 Za + matkę Teresę Szwalbe z ok. urodzin 

18. 00 Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy 

 Czwartek 11. 02. 2016 – NMP z Lourdes – Światowy Dzień 

Chorego 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++ Jadwigę i Jana Frejlich, ich ++ rodziców, szwagra Piotra Świerc, za 

++ z pokr. i d.op.  

- Do NMP z Lourdes w int. wszystkich naszych Chorych, Cierpiących, 

prosząc o wytrwanie w cierpieniu (W czasie Mszy św. udzielanie sakramentu 

Namaszczenia Chorych i błogosławieństwo Lourdzkie) 

 Piątek 12. 02. 2016  

17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

18. 00 Za + Kazimierza Radomskiego w 30 r. śm., za + ojca Stanisława i za ++ z 

rodz. Radomski, pokr. oraz d.op. 

 Sobota 13. 02. 2016 – wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

14. 00 Dz. bł. do B.Op. MBF z podz.za odebrane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże  

błog. w int. Alojzego Grzesik z ok. 60 r. ur., za żonę, dzieci i o wszelką Bożą 

opiekę w rodz. Grzesik 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Adriana Parucha w 12 r. śm., za ++ Teresę i Augustyna Siekierka oraz 

za ++ z tego domu 

 Niedziela 14. 02. 2016 – I Niedziela Wielkiego Postu  

8. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, za ++ krewnych z rodz. Smandzik - 

Kowol, za + Oswalda Smandzik, za ++ Alojzego i Martę Salzburg oraz d.op. 



10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Joachima Pasoń z ok. 60 r. ur., za żonę Gertrudę i w int. 

całej rodziny 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ rodz. Jana i Justynę Ryk, ++ braci Adama i Józefa, siostrę Helenę, ++ z 

rodz. Patralskich, za ++ mężów Szczepana Lechowicz, Eugeniusza 

Stebnickiego, za zięcia Adama Kuczerek i za ++ krewnych 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kolektę z święta Ofiarowania Pańskiego na klasztory 

klauzurowe oraz za kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium  

2. Zgodnie ze zwyczajem dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona i zakończona  

Eucharystią. FZŚ zaprasza w te dni swoich sympatyków na adorację o 

godz. 15.00  

3. W środę  rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje 

wiernych do obchodu misterium paschalnego. Poświęcenie i posypanie 

popiołem będzie na każdej Mszy św., wszystkich wiernych obowiązuje w 

tym dniu post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy, rozpoczyna się także czas 

przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii 

Wielkanocnej  

4. W Środę Popielcową w Opolu liturgia stacyjna. Rozpoczęcie w kościele 

OO. Franciszkanów o godz. 18.00 i procesja do katedry  

5. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od 

udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu  

6. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają 

kwartalne dni modlitw o ducha pokuty  

7. Zachęcam  także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach  

8. W czwartek 11 lutego - światowy Dzień Chorego. Zachęca się naszych 

Chorych samotnych, dotkniętych różnymi chorobami do udziału w 

uroczystej Mszy św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po 

uroczystej Mszy św. zapraszam do salki na herbatę, kawę i ciasto. Zwracam 

się także do domowników naszych chorych, z prośbą o przywiezienie ich 

do kościoła – jeśli stan zdrowia na to pozwala  

9. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

10. Czcicieli MB Fatimskiej zapraszam na Mszę św. w sobotę o godz. 7.00  

11. Zbiórka  ministrantów w  sobotę o godz. 12.00  

12. Zaprasza się mieszkańców Groszowic w czwartek na godz. 17.00 do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej na pl. Wolności na prelekcję „Groszowice 

na przestrzeni lat”, którą wygłosi Wiesław Długosz 



Patron tygodnia – św. Apolonia 

Św. Apolonia, dziewica, męczennica. Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, 

przytacza list św. Dionizego Wielkiego, który opisuje pogrom chrześcijan, jaki odbył 

się w Aleksandrii pod koniec 248 roku lub na początku 249. Być może, Dionizy był 

naocznym świadkiem wydarzeń. Na pewno znał świadków. w jednym z fragmentów 

owego listu jest opis męczeństwa św. Apolonii. "Apolonia była już podeszła wiekiem. 

a jednak poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią, zmiażdżyli jej szczęki i 

powybijali wszystkie zęby. Następnie tłum rozszalały żądzą krwi rozpalił stos przed 

miastem i zagroził Świętej, że ją żywcem spali, jeśli nie będzie złorzeczyć 

Chrystusowi. Na to Święta poprosiła o chwilę do namysłu, a potem gotowa na ofiarę, 

sama się w ogień rzuciła i spłonęła." "Pontyfikat krakowski" z XV wieku nazywa św. 

Apolonię patronką Regni Poloniae Królestwa Polskiego. 

Opowiadanie – Niezapłacony pobyt 
Ernestyna, recepcjonistka z hotelu „Le Monde”, lubiła nocne dyżury. Zazwyczaj nic 

się wtedy nie działo i można było się wyspać. Ale tamtej nocy nie mogła zasnąć. 

Kolega z poprzedniej zmiany wychodząc powiedział jej, że mieszkanka pokoju numer 

76 w ogóle go nie opuściła, a na klamce powiesiła napis „Nie przeszkadzać”. To 

wydawało się jej bardzo podejrzane. 

 Rano Ernestyna przekonała dyrektora hotelu, że należy wejść do pokoju 76, 

posługując się zapasowym kluczem. 

 Kiedy weszli do środka, okazało się, że nie ma tam ani gościa, ani bagażu. 

 - Oszustka! - wykrzyknęła Ernestyna. - Dwa tygodnie u nas mieszkała, jadła w naszej 

restauracji. Miała zapłacić wyprowadzając się. 

 - Nawet Biblię ukradła - stwierdził dyrektor, obejrzawszy pokój. 

 Zawezwano policję. Policjanci chodzili po całym budynku, rozglądali się, wypytywali 

- niczego nie zauważyli, niczego się nie dowiedzieli. 

 Kilka tygodni później Ernestyna nieomal zemdlała, gdy przed jej ladą stanęła nie 

znaleziona dotąd przestępczyni. 

 - Proszę mi wybaczyć - powiedziała skruszona. - Pragnę zapłacić wszystko, co jestem 

winna - wyciągnęła z torebki plik banknotów. - A to jest Pismo Święte, które sobie 

przywłaszczyłam. Zaczęłam je czytać i zrozumiałam - wzruszona zamilkła. 

 Po jej wyjściu Ernestyna z ciekawością sięgnęła po Biblię. 

 - Co tu jest napisane? - zastanawiała się pochylając nad pierwszą stroną. 


