
 

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 

 

29. 10. – 4. 11. 2018 

XXX Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z 

Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu 

nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj 

się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 

«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i 

przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za 

Nim drogą. 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym 

wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę 

Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich 

niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają 

wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do 

strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla 

Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 10. 2018  

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 14 r. śm., za + ojca Jana i za ++ z pokr. 

 Wtorek 30. 10. 2018  
17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodziny 

Kurpiers 

18. 30 Katecheza dla kl. III  Gimnazjum. III Grupa Kandydatów do Bierzmowania 

 Środa 31. 10. 2018  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  + ojca Gerarda Dragon z ok. rocznicy urodzin, za + matkę Gertrudę, pokr. 

i d.op. 

 Czwartek 1. 11. 2018 – Wszystkich Świętych - Uroczystość 
8. 00 Za + Rajnarda Faltin w rocznicę śm., za jego + żonę Annę, szwagierkę 

Stefanię, za + ojca i za ++ z rodz. Krawczyk 

10. 30 Za + mamę Marię Wieczorek w 25 r. śm., za + ojca Jerzego i za ++ z rodz. 

Wieczorek - Kansy - Gambiec 

15. 00 Nieszpory za naszych zmarłych i procesja na cmentarz 

16. 30 - Za ++ rodz. Jana i Annę Wolny, za ich  zmarłych rodziców, rodzeństwo i 

wnuka Tomasza  

- Za ++ teściów Józefa i Stefanię Puscz i d.op. 

 Piątek 2. 11. 2018 – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych – Dzień 

Zaduszny 
7. 00 Według intencji Ojca Św. Franciszka 

9. 00 Za naszych zmarłych zalecanych w tegorocznych zaleckach 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe z czytaniem  zalecek za zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za ++ rodz. Cecylię i Adama Bąk, za ++ z pokr. i d.op. 

- Za + Zdzisława Płuska w 4 r. śm., za + męża Edwarda Wielgosz, za ++ z 

rodz. Płuska – Wielgosz – Łuczak i pokr. 

 Sobota 3. 11. 2018 – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP. w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i za Prześladowanych Chrześcijan 

16. 00 Dz. Błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Lidii i Krzysztofa Schwierz z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za mamę i 

za ++ rodziców 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe z czytaniem  zalecek za zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  



- Za + ojca Tadeusza Wręczycki w 2. r. śm. i za całe pokr.  

- Za + Elżbietę Szwajkiewicz z ok. 62 r. ur., za + brata Krzysztofa, ojca 

Mieczysława, za ++ dziadków, pokr. i d.op. 

 Niedziela 4. 11. 2018 – XXXI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Karla Grüner  w 4 r. śm. za ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Za ++ rodziców Stępień, dwie jego żony, pokr. i d.op.   

16. 00 Nabożeństwo różańcowe z czytaniem zalecek za zmarłych 

16. 30 Za + Stanisława Passoń, żonę Różę, syna Alfreda i za ++ z rodziny 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła i za naszą comiesięczną kolektę 

parafialną na oświetlenie naszego kościoła  

2. W tym tygodniu w czwartek (1.XI) Uroczystość Wszystkich Świętych, w piątek 

(2.XI) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) i 

pierwsza sobota miesiąca  

3. W dalszym ciągu można składać wypominki za naszych zmarłych, za których 

będziemy się każdego dnia modlić na różańcu  

4. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną 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. oraz przystąpienie do  

sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz 

w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane warunki, mogą także  uzyskać 

każdego dnia odpust zupełny za zmarłych  

5. Zachęcam do udziału w nieszporach i w procesji na cmentarz we Wszystkich 

Świętych a także do spowiedzi przed uroczystością  

6. Kolekta za tydzień 4 listopada wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

7. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o godz. 17.30 przed Mszą 

św. Wieczorną  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Bardzo proszę, abyśmy zadbali o groby naszych zmarłych Kapłanów, którzy 

wśród nas pracowali, głosili Ewangelię i przed nami tutaj żyli. Już dziś za to 

składam gorące podziękowania  

11. Ze względu  na Dzień Zaduszny odwiedziny Chorych w przyszły piątek (9.XI) 

 



Patron tygodnia – św. Marcin de Porres 

Św. Marcin de Porres urodził się 9 grudnia 1569 roku w Limie. Był nieślubnym 

dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres - 

późniejszego gubernatora Panamy Marcin przerwał studia medyczne i pracował jako 

felczer-balwierz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do dominikanów gdzie do końca życia 

jako brat zakonny prowadził infirmerię (szpitalik zakonny). Opiekował się tam nie 

tylko chorymi zakonnikami, ale wszystkimi, którzy przychodzili, niezależnie od ich 

pozycji społecznej i koloru skóry Dobroć okazywana chorym, opuszczonym, 

nieszczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. Spędzał wiele czasu, zwłaszcza w 

nocy na modlitwie i surowej pokucie. Miał szczególne nabożeństwo do Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga wiele łask, między innymi dar czytania 

w ludzkich sercach i sumieniach. Mistyk. 

Zmarł 3 listopada 1639 roku. 

Beatyfikował go Grzegorz XVI (1837), kanonizował Jan XXIII (1962). 

Patron fryzjerów pielęgniarek, robotników szkół i telewizji w Peru. 

W IKONOGRAFII św. Marcin przedstawiany jest w habicie dominikańskim. 

Jego atrybuty to: anioł trzymający bicz i łańcuch, koszyk chleba, a obok mysz, krzyż, 

różaniec. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć 

tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią 

powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie 

nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 

uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś 

zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka». 

Humor 

Mówi zięć do teściowej:  

- Gdzie mama jedzie?  

- Na cmentarz.  

- A kto rower przyprowadzi?!!!  

W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. 

Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera: 

- Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 

- Hurrra! - krzyczą dzieci - będziemy mieli pieska! 


