
 

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 

4. – 10. 07. 2016 

XIV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i 

wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. 

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi". 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, 

powróci do was. 

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją 

zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 

Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo 

Boże"». 

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i 

powiedzcie: 

"Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże". 

Powiadam wam: «Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje 

imię, nawet złe duchy nam się poddają». 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze  

przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 

imiona zapisane są w niebie». 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 4. 07. 2016 – św. Elżbiety Portugalskiej 
7. 00 Do B. Op. MBNP oraz św. Elżbiety Portugalskiej z podz. za łaski, z pr. o 

dalszą Bożą opiekę i  zdrowie w int. Elżbiety 

 Wtorek 5. 07. 2016  - św. Marii Goretti 
7. 00 Za + Gertrudę Czaja w I r. śm. 

18. 00 Za + Annę Świerc, męża Jana, syna Ludwika, synową, za + wnuka Rudolfa 

Kasperek, za ++ z rodz. Świec – Ocik – Marszołek i d.op. 

 Środa 6. 07. 2016  - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. 
7. 00 Za + matkę Annę Dittrych w dniu urodzin, za jej męża i ojca Józefa, ich ++ 

rodziców, rodzeństwo, krewnych i d.op. 

 Czwartek 7. 07. 2016  - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i święte powołania do służby Bożej  

- Za ++ rodz. Piotra i Elżbietę Bernat, ich syna Gerharda, ++ dziadków i 

krewnych z rodzin Bernat – Franczik 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Łucji Matejka z ok. ur. i w int. całej Rodziny prosząc o wszelką Bożą opiekę 

 Piątek 8. 07. 2016  - św. z Dukli, kapł. 
7. 00 Za ++ rodz. Annę i Aleksandra Wieszala oraz za ++ rodzeństwo 

 Sobota 9. 07. 2016   
12. 00 Ślub: Jan Blaut i Karolina Bajor 

13. 00 Ślub: Artur Cebula i Sylwia Kłodzińska 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz.błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int.Sylwii i Marcina z ok. 10 r. ślubu, za córki Ewelinę i Sandrę z ok. 

urodzin i w int. całej rodziny  

- Dz. bł. do B.Op. MBNP oraz św. Katarzyny z podz. i pr. w int. małżonków 

Janikula z ok. 45 r. ślubu oraz 67 r. ur. Marii, za dzieci i matkę Cecylię  

- Za ++  Pelagię i Stanisława Drożdż, syna Henryka oraz ++ krewnych  

- Za + Mariannę Kniaziuk w 30 dz. po śm.  

- Za + Małgorzatę Jambor w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 10. 07. 2016 – XV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Marię Joszko, za jej matkę Hildegardę i d.op. 

10. 30 Za ++ Pawła i Teodozję Matuszek, za ++ rodz. Nolepa, ich córkę Teresę, 

synów Franciszka i Alfreda, za + ojca Jana Bieleckiego i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Martę i Szymona Goworek, syna Józefa, córki Annę i Gertrudę, męża 

Józefa oraz za ++ Rodziców Goworek – Iwański 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego kościoła. 

Na ten cel parafialny wpłynęło 5.211 PLN i 36 GR oraz 1 Euro  

2. Dziś o godz. 15.30 SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ  

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Godzina Św. o 17.00  

4. W tym tygodniu przypadają wspomnienia obowiązkowe: w środę bł. Marii 

Teresy Ledóchowskiej a w piątek św. Jana z Dukli  

5. Podziękowania za kolektę z Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła na 

potrzeby Stolicy Apostolskiej i za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Kurię i 

Seminarium Duchowne  

6. Na Górze św. Anny pielgrzymka niewidomych (10 lipca) 

Księga Psalmów 66(65),1-3.4-5.6-7.16.20.  

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,  

opiewajcie chwałę Jego imienia,  

cześć Mu wspaniałą oddajcie.  

 

Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!  

Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie. 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,  

niech Twoje imię opiewa&#187;.  

 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:  

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.  

Morze na suchy ląd zamienił,    

pieszo przeszli przez rzekę:   

Jego potęga włada na wieki; oczy Jego śledzą narody:  



niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu! 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,  

 

opowiem, co uczynił mej duszy.  

Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby    

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Patron tygodnia – Maria Ledóchowska 

Bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, zakonnica. Urodziła się 29 kwietnia 1863 

roku w Loosdorf w Austrii, dokąd jej rodzina wyemigrowała po powstaniu 

listopadowym. Otrzymała religijne wychowanie. W 1883 roku przeniosła się z rodziną 

do Lipnicy Murowanej koło Bochni. Po śmierci ojca została damą dworu księżny 

toskańskiej w Salzburgu. Tutaj zetknęła się z problemami misji w Afryce. W 1889 

roku zaczęła wydawać pismo "Echo aus Africa", które w cztery lata później ukazało 

się w języku polskim. Za zgodą Leona XIII założyła instytut zakonny, który nazwała 

Sodalicją św. Piotra Klawera. Jako pierwsza złożyła w nim śluby zakonne. Była 

człowiekiem niezwykłej energii i pracy. Miała szczególne nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Jezusa. Zmarła 6 lipca 1922 roku w Rzymie. Beatyfikował ją w 

1975 roku Paweł VI. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce. 

 

W IKONOGRAFII bł. Maria Teresa przedstawiana jest w habicie Sodalicji św. Piotra 

Klawera, czasami z murzyńskimi dziećmi. 

Humor 

W klubie golfowym ktoś czyta gazetę. 

- Słuchajcie, tu piszą, że jakiś facet zabił swoją żonę kijem golfowym! 

Zapada cisza. W powietrzu wisi jedno oczywiste pytanie. W końcu jeden golfista nie 

wytrzymuje i pyta nieśmiało: 

- Piszą tam, ilu uderzeń potrzebował? 

Hrabia z Janem pojechali na polowanie. Po drodze na rozgrzewkę wypili 

strzemiennego. Widzą jelenia. Hrabia wypalił i nie trafił. No to wypili jeszcze raz. 

Znów widzą jelenia. Hrabia znów wypalił i nie trafił. Znowu wypili. Jadą dalej i widzą 

jelenia. Hrabio, może teraz ja spróbuję? Dobrze Janie. Jan strzelił i jeleń padł. Jak to 

zrobiłeś? Trzeba celować w środek stada. 


