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8. - 14. 02. 2021 

V Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 

podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ Go znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i 

tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie 

indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

 

Czytanie z Księgi Hioba 
Hiob przemówił w następujący sposób: 

«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami 

najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak 

moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a 

niepokój mnie syci do świtu. 

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me 

jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 02. 2021 – św. Hieronima Emilianiego 

7. 00 Za + ojca Karola w 32 r. śm., za + matkę Gertrudę i za ++ z rodz. Czaja - 

Sowada 

18. 00 Za + matkę Małgorzatę Langosz w 2 r. śm., za + ojca Alfreda, brata 

Klaudiusza oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa 

 Wtorek 9. 02. 2021  

18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusza Jaschkowitz, za ++ z rodz. Kacuba i ++ 

Dobrodziejów 

 Środa 10. 02. 2021 – św. Scholastyki, dz. 

18. 00 Za + Stanisława Wójcik w I r. śm. 

 Czwartek 11. 02. 2021 – NMP z Lourdes – Dzień Chorego – 

Tłusty Czwartek 

9. 30 Różaniec za młode pokolenie 

10. 00 Przez wstawiennictwo NMP Lurdes w int. wszystkich naszych Chorych i 

Cierpiących przebywających w szpitalach - z udzielaniem sakramentu chorych 

i błogosławieństwem lourdzkim 

 Piątek 12. 02. 2021  

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Gerarda i Reginę 

Musioł, ++ rodzeństwo, rodziców i d.op.   

- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 13. 02. 2021 – Dzień Fatimski 

7. 00 Do MB Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op.MBF. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie – w int. Bogu wiadomej  

- Dz. błag. do B.Op.MBNP. w int. Zuzanny z ok. urodzin i za + męża 

Eugeniusza  

- Za + męża i ojca Józefa Bujak w 11 r. śm., za + Marka Bujak oraz za ++ z 

rodziny i pokr.  

- Za + wuja Jerzego w kolejną rocznicę śmierci i za ++ rodzeństwo  

- Za ++ z rodz. Piechaczek, za Piotra i Franciszkę, za ich córki Marię i Annę, 

syna Wincentego, za pokr. i d.op. 

 



 Niedziela 14. 02. 2021 – VI Niedziela Zwykła – Dzień 

Zakochanych 

8. 00 Za + Teresę Walesa, za ++ Rocha i Rozalię Matuszek, za ++ Józefa i Marię 

Walesa, za ++ z rodz.,  pokr. i d. op. 

10. 30 Za + Karola Jendryassek w I r. śm., za ++ rodziców Annę i Karola, braci Wojciecha 

i Stefana oraz za ++ z  pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 Za + Agnieszkę Kostka w 4 r. śm., za ojca Antoniego i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na 

ubezpieczenie kościoła oraz na podatki od gruntów i nieruchomości 

parafialnych. Wpłynęło na ten cel 4 046 Zł 46 Gr oraz 3 Euro i 1 E-cent a także 

podziękowania za dzisiejszą kolektę  wyznaczoną na Kurię i Seminarium 

Duchowne  

2. W czwartek 11 lutego Światowy Dzień  Chorego. Naszych Chorych zapraszam 

na uroczystą Liturgię. Tradycyjnie będzie namaszczenie świętymi olejami i na 

koniec Mszy św. błogosławieństwo Lourdzkie. W czwartek liturgia - Msza św. 

godzinę później niż zwykle, tj. o godzinie 10.00  

3. Naszym Fachowcom składam podziękowania za rozebranie szopki betlejemskiej  

4. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

5. W lutym i marcu są wolne intencje mszalne - można zamawiać sobie Msze św. 

za żyjących i za naszych zmarłych 

6. W związku z panującą pandemią uprasza się, aby naszych wszystkich zmarłych 

na Covid-19, przed pochówkiem poddać kremacji. W innym przypadku, na tym 

samym miejscu możliwy pochówek będzie dopiero za około 300 lat 

Patron tygodnia: św. Scholastyka 
Św. Scholastyka, dziewica, ksieni pochodziła z Nursji. Ksieni klasztoru żeńskiego 

w Plombariola – w pobliżu klasztoru na Monte Cassino, założonego przez jej brata 

św. Benedykta. Umarła 10 lutego 542 roku. Uważana za matkę duchową rodzin wszystkich 

benedyktynek. Patronka miast Le Mans i Subiaco. 

W IKONOGRAFII święta przedstawiana jest z gołębiem. Wiąże się to z relacją 

św. Grzegorza Wielkiego, papieża, który poświecił jej piękne wspomnienie w swoich 

„Dialogach”. Opowiada w nim między innymi, iż kiedy św. Benedykt patrzył ze swej 

klasztornej celi na Monte Cassino i na klasztor w którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej 

duszę w postaci białej gołębicy unoszącą się do nieba. 

Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim. 

Jej atrybutami są: krzyż, księga, pastorał ksieni. 



Historia kościoła cz. 6 

 Przed rokiem 1810 patronat nad kościołem sprawował kustosz fundacji  

kolegiackiej w Opolu. Jednakże po roku 1810, kiedy to w miesiącu listopadzie 

dokonano kasaty wszystkich klasztorów i fundacji, patronat nad kościołem przejął 

Królewski Urząd Skarbowy. Tym samym zmieniła się procedura przeprowadzania 

remontów. Na żądanie Królewskiego Urzędu Skarbowego musiano najpierw 

przygotować kosztorys. Po jego sprawdzeniu, przekazano go do wykonania tutejszemu 

kolegium kościelnemu, składającemu się z proboszcza Johanna Schwartza oraz dwóch  

kościelnych: Antoniego Datko i Johanna Piechota. Koszty przeprowadzonych napraw 

wyniosły 903 talary, 29 śląskich groszy i 5 fenigów. Królewski Urząd Skarbowy 

korzystając z  przysługujących jemu przepisów, będąc patronem i korzystając z 

przysługujących mu praw, udzielił dotacji w wysokości 2/3 kosztów a także wspomógł 

gotówką w wysokości niemal 487 talarów. Oczywiście w dokumencie tym  

zamieszczono także ogólne informacje podając, że papieżem w owym czasie był Leon 

XII a Prusami władał Jego Królewska Mość Fryderyk Wilhelm III, król Prus i książę 

śląski a następcą tronu był Fryderyk Wilhelm, żonaty z katolicką księżniczką Elisabeth 

Lodowiką bawarską. Kapituła diecezji wrocławskiej w 1823 roku wybrała na biskupa 

byłego biskupa pomocniczego księdza von Schimonsky, którego po roku 26 sierpnia 

1824 roku intronizowano. Przed kasatą zakonów i fundacji proboszczem był kustosz 

Fundacji Kolegiackiej ale utrzymywał on w Groszowicach swojego administratora. Po 

sekularyzacji parafia była zreorganizowana i mogła liczyć na pomoc czy dotacje z 

Królewskiego Urzędu Skarbowego. Taka pomoc nadeszła w postaci 300 talarów 

dotacji w 1817 roku i 400 talarów w 1820 roku. Obecnym proboszczem, zatrudnionym 

od 1814 roku, był 60 letni ksiądz Johann Schwarz, poprzednio kapelan w Opolu. To  

on w latach 1815 – 1817 wybudował masywne obory parafialne, z drewnianymi 

ścianami posadowionymi na solidnych fundamentach, a także nową murowaną  

plebanię i ocembrowaną kamieniami studnię. Poprzedni proboszcz, a zarazem kustosz, 

sprawujący patronat nad kościołem przekazał 2 000 talarów na budowę tych 

budynków. Obecny proboszcz wniósł duży wkład w poprawienie stanu ogrodu  

farskiego. Ogłosił, a zebrane pieniądze przeznaczył na zakup dobrej ziemi oraz ponad  

150  szlachetnych drzew. Jak każdy ksiądz w państwie pruskim otrzymywał pensję: za  

rok poprzedni wyniosła ona 36 talarów, a za bieżący 32 talary. Na rynku był nadmiar 

towarów, a brakowało pieniądza, toteż ceny zaczęły spadać w dół osiągając 

niebezpieczny kurs, na przykład korzec pszenicy kosztował prawie talara a korzec żyta 

pół talara. W dokumencie jest także odnośnik do aktualnych czasów, kiedy wszędzie 

panuje pokój, a jedynie grecy walczą o wyrwanie się spod tureckiego jarzma. W 

dalszej części dokumentu opisana jest sytuacja w mieście Opolu, a mianowicie, że od 

1810 roku władzę sprawują: prezydent i radca państwowy Hippel, wiceprezydent 

Schröter, dyrektor Wloch, nadleśniczy Sösenbach, tajny radca rządowy Witzenhusen,  

którzy mają do pomocy radców rządowych von Schreibera, Mannteufela, Bendsa,  

Peuka, Ternemonta, Krausego, Schlegela, Hrashoffa i Biewalda oraz dwóch radców 

konsystorialnych i szkolnych Richtera, który był protestantem i Sedlaga – katolika.   


