
 

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 

31. 10. – 6. 11. 2016 

XXXI Niedziela Zwykła 

Rocznica poświęcenia naszego kościoła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 
A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 
bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż 
był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». 
Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, 
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło». 

Drugi list do Tesaloniczan   
Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego 

wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 

płynący z wiary. 

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za 

łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się 

wokół Niego, prosimy was, bracia, 

abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź 

przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby 

już nastawał dzień Pański.        



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 31. 10. 2016  

16. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ z rodz. Tokarz - Janeczko i d.op. 

 Wtorek 1. 11. 2016 – Wszystkich Świętych - Uroczystość 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o Boże 

błog.w int. Elżbiety z ok. 80 r. ur., za męża i za dzieci z rodzinami oraz za ++ 

rodziców 

10. 30 Za + Karla Grüner w 3 r. śm. i za ++ rodziców oraz rodzeństwo 

15. 00 Nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz 

16. 30 - Za ++ rodz. Cecylię i Adama Bąk, za ++ z rodz. Bąk - Pasoń, za ++ z pokr. i 

d.op.  

- Za + Franciszka Piechota w 30 dz. po śm., który zmarł za granicą                    

 Środa 2. 11. 2016 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
7. 00 Według intencji Ojca św. Franciszka 

9. 00 Za naszych zalecanych zmarłych w tegorocznych wypominkach 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Zdzisława Płuska w 2 r. śm., za ++ rodziców, teściów i pokr. z obu stron 

oraz d.op. 

 Czwartek 3. 11. 2016  - św. Huberta – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

17. 00 Godzina św. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ z rodz. Kubis – Tokarz i d.op. 

 Piątek 4. 11. 2016  - św. Karola Boromeusza, bpa – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. za Dobrodziejów i w int. 

Chorych 

15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Członków Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich  

Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 5. 11. 2016  - I sob. m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św. o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan 

14. 00 Dz. błag. do MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Bernadety Wocławskiej z ok. 50 r. ur. i w int. całej rodziny 



17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- W int. Leśników, Myśliwych oraz wszystkich miłujących przyrodę – dar 

naszego Najwyższego Stwórcy Nieba i Ziemi  

- Za + pra-pradziadka Józefa Tkocz – Myśliwego w 109 rocznicę śm. – niech 

dobry Bóg zaprowadzi Go do Krainy Wiecznych Łowów  

- Za ++ Gertrudę i Józefa Malosek, Bronisławę i Rocha Grala, za ++ z pokr. i 

d.op. 

 Niedziela 6. 11. 2016 – XXXII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Annę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, za + zięcia 

Gerharda i za + Marię Joszko oraz za ++ z pokr. i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Kamila Kindler z ok.18 ur., w int. Julii i za całą rodzinę 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Do Miłosierdzia Bożego za + syna Bernarda Witola w 16 r. śm., za męża i 

ojca Jerzego, dziadków i pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną kiermaszową na  

malowanie naszego kościoła   

3. W tym tygodniu przypadają: w wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych, w 

środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, a w piątek wspomnienie 

św. Karola Boromeusza  

4. W dalszym ciągu można składać zalecki za naszych zmarłych z ok. Wszystkich 

Św.  

5. Wszyscy, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół publiczną w 

Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia 

Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. 

Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, 

Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., przystąpienie do sakramentu 

pokuty i przyjęcia Komunii św.  

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią 

przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za 

zmarłych  

7. W pierwszy czwartek zapraszam na Godzinę Św., Czcicieli NSPJ na Msze św. 

pierwszopiątkowe a także na Msze św. ku czci Niepokalanego Serca NMP  

8. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

9. Próba chóru w piatek o godz. 18.30  

10. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

11. Kolekta z niedzieli 6 listopada jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 



Patron tygodnia – św. Karol Boromeusz 

Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona w 1538 roku jako syn 

arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując 

doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku 

życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie 

i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która 

była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy. 

Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór 

Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze 

seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie 

(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. 

Zmarł 3 listopada 1584 roku. Pozostawił po sobie dorobek pisarski. 

Beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany w 1610. 

Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu. 

bibliotekarzy instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów profesorów seminarium. 

W IKONOGRAFII św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. 

Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks. postronek na 

szyi, który nosił podczas procesji pokutnych. 

Humor 

Morze, wieje lodowaty wiatr.  

Na pokładzie statku rozmawiają marynarze:  

- Taki ziąb, a Ty nie wkładasz nauszników?  

- Nie noszę ich od czasu nieszczęśliwego wypadku.  

- Jakiego wypadku?  

- Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie słyszałem! 

Dwóch policjantów wybiera się na wczasy. Postanowili zaopatrzyć się w sprzęt 

sportowy. Z najtańszych rzeczy zakupili narty wodne. W drodze powrotnej 

rozważają... 

- Urlop mamy, sprzęt mamy... ale gdzie my znajdziemy strome jezioro? 

Jasio zwierza się potajemnie koledze:  

- Wydaje mi się, że moi rodzice już mnie nie kochają.  

- Dlaczego tak twierdzisz?!  

- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli…  

- Spokojnie, do kąpieli różne rzeczy się bierze.  

- Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz! 
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