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VI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli 

zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 

i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został 

oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic 

nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 

mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie 

zewsząd schodzili się do Niego. 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 

nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką 

trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę 

zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby 

będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 

obozem». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 02. 2021  

18. 00 Za + matkę Zofię Fugas, ojca Antoniego, za + męża Leonarda Wodeckiego, za 

++ rodziców Martę i Emanuela Wodeckich oraz za ++ z rodziny i d.op. 

 Wtorek 16. 02. 2021  

18. 00 Za ++ Norberta i Katarzynę Szlensog, syna Karola, zięcia Huberta i d.op. 

 Środa 17. 02. 2021 – Środa Popielcowa 

7. 00 Za żyjących i zmarłych Parafian, za ++ Kapłanów i d.op. 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w rodz. Wieszala i za córki z rodzinami 

18. 00 Za ++ rodz. Adelajdę i Pawła Bieniek, za ++ Annę i Wiktora Okos i d.op. 

 Czwartek 18. 02. 2021  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - W pew. int. z ok. 40 rocznicy urodzin i o łaski oraz Boże błog. potrzebne dla 

całej rodziny  

- DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

18. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Igę, za siostrę Emmę, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

 Piątek 19. 02. 2021  

17. 30 DROGA  KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ Elżbietę i Józefa 

Woszek, za + córkę Magdalenę, za ++ z rodz. Serwotka - Woszek   

- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 20. 02. 2021  

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Kacpra Kłosowskiego z ok.18 r . ur., za rodziców, dziadków i chrzestnych  

- Za + Piotra Sieroń z ok. urodzin, za żonę Teresę, córkę Irenę, syna Henryka, 

za ++ z rodz. Sieroń - Bienias i d.op.  

- Za ++ Marię i Stanisława Radomskich, ich synów Kazimierza i Czesława, za 

++ z rodzin Radomski - Ocik i d.op.  

- Za + Małgorzatę w 85 rocznicę urodzin, za + męża Henryka i za ++ z rodzin 

Ocik - Świerc - Kasperek - Marszolek i d.op.  

- Za + żonę Zdzisławę Szaja w 20 r. śm., za ++ rodziców i teściów  

- Za ++ rodziców Marię i Jana Bazelak oraz za ++ z rodz. Bazelak – Labisz  

- Za ++ rodz. Emilię i Piotra Miszkiel, ich córkę Marysię, ich wnuka 

Stanisława i za pokr. 



 Niedziela 21. 02. 2021 – I Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za ++ rodz. Wilhelma i Cecylię Sikora, brata Helmuta, pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Józefa Matejka, za ++ Annę i Franciszka Piechota oraz za ++ z rodz. 

Matejka - Piechota 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym    

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o  zdrowie i Boże błog. w int. 

Barbary z ok. ur. i w int. całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Naszym Chorym i ich Rodzinom składam podziękowania za udział w Liturgii do 

Matki Boskiej Lourdzkiej z okazji Światowego Dnia Chorych  

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu Środa  Popielcowa. Zapraszam na Msze św. 

o godz. 7.00; 9.00; 18.00  

3. Zgodnie ze zwyczajem dziś, w poniedziałek i we wtorek w kościołach odbywa 

się adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie adoracji w  poniedziałek i 

we wtorek o godz.12.00 a zakończenie o godz. 18.00  

4. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje wiernych do 

obchodu misterium paschalnego. Poświęcenie i posypanie popiołem odbywa się 

na każdej Mszy św. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły, tzn. 

jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania wiernych do 

sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie Kościelne 

zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie 

Wielkiego Postu  

5. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzimy kwartalne 

dni o ducha pokuty  

6. W Środę Popielcową w Opolu liturgia stacyjna. Rozpoczęcie o godz. 18.00 u 

OO. Franciszkanów, następnie procesja i o 18.30 Msza w katedrze  

7. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

8. Kazania pasyjne w tym roku wygłosi wikariusz katedralny ks. Szymon Cała  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

10. W sobotę o godz. 13.00 zebranie Marianek 

Patron tygodnia: św. Konstancja 
Św. Konstancja przyszła na świat ok. 315-318 roku jako córka Konstantyna 

I Wielkiego i Flawii Maksymy Fausty. Cesarz Konstantyn odegrał po swym 

nawróceniu doniosłą rolę w umocnieniu pierwotnego chrześcijaństwa; na Wschodzie 

został nawet włączony później w poczet świętych. Podania związały los Konstancji 

z dziewicami Attyką i Artemią, a także męczennikami Janem i Pawłem. Zmarła w 354 

roku w Coenon Gallicanon w Bitynii, a pochowano ją w Rzymie przy Via Nomentana, 

gdzie wzniesiono mauzoleum. W XIII wieku papież Aleksander IV wystawił ku jej 

czci ołtarz. 



Historia kościoła cz. 7 

 Jeśli chodzi o duchowieństwo, to w tym czasie w Opolu składa się ono z 

proboszcza i radcy konsystorialnego, oraz szkolnego księdza Sedlaga, kuratusa i 

inspektora  powiatowego Meisha oraz trzech księży kapelanów: Chrząszcza, 

Peterknechta i Eichhorna. Brakuje czwartego kapelana z powodu małej ilości księży. 

Jeśli chodzi o kościół to kazania głoszone są po polsku lecz w szkołach dominuje już 

język niemiecki. W dniu 20 września 1824  roku kapsuła uroczyście została 

umieszczona na wieży kościoła z niniejszym, a także wszystkimi poprzednimi 

dokumentami. Pod  dokumentem podpisali się: ksiądz proboszcz Johann Schwarz oraz 

Anton Datko i Thaedeus Piechaczek.    

 Kolejne informacje z kapsuły były datowane na 5 października 1856  roku.  

Przeprowadzono wówczas kolejny remont wieży kościelnej polegający na pokryciu 

dachu wieży nowymi gontami oraz pomalowaniu kopuły wieży.  Koszt  prac wyniósł  

66 talarów, przy czym dwie trzecie tej sumy wyłożyła Królewska Rejencja, a resztę 

dołożyła parafia. Nadzór nad pracami powierzono Radzie parafialnej, w skład której  

wchodzili: ksiądz proboszcz Wodarz, zarządca kościelny Johann Datko i Andreas  

Wolny, obaj rolnicy. Po tym wstępie następuje opis ogólnej sytuacji w kościele i 

Europie. Dowiadujemy się mianowicie, że papieżem był wspaniały zwierzchnik 

Kościoła katolickiego Pius IX, a księciem biskupem wrocławskim Heinrich Förster,  

który zastąpił Melchiora von Diepenbrocka, bardzo zasłużonego dla naszej diecezji. 

Komisariatem biskupim zarządzał opolski proboszcz Heran Gleich, a pomagali mu w 

tym kuratus Porsch, kapelan ks. Schwientek i licencjat ks. Simon. Trzeciego nie było 

gdyż ks. Kleinwechtera powołano do prowadzenia Seminarium Duchownego we 

Wrocławiu. Teraz następuje opis władz cywilnych: na czele rejencji opolskiej stał 

baron von Pückler. a radcą szkolnym i rządowym był dobrze znający język polski ks. 

Bogedain. Katolickim Nadradcą Rządowym był dobrze znany ks. Osterratch. Starostą 

powiatu opolskiego był Hoffmann, a folwarki królewskie w Groszowicach, Nowej 

Wsi Królewskiej, Zakrzowie i Zawadzie dzierżawił Gerstenberg. Nauczycielem, 

organistą i kościelnym w Groszowicach był  Franz Nentwig. Przy  pracach 

naprawczych wieży bardzo pomocnymi okazali się sołtys Franz Datko z dwoma 

ławnikami a zarazem rolnikami Johannem Datko, Johannem Piechotą i Franzem 

Iwansky. Wykonywali oni polecenia mistrza budowlanego Lorenza z Opola oraz 

dekarza Gerlicha z Nysy. Aby prace przebiegały bezpiecznie zaopatrzyli dekarza w 

potrzebne liny i drabiny. W dniu 5 października 1856 roku uroczyście osadzono na 

szczycie wieży kapsułę czasu, wcześniej się na dokumencie podpisując. Jako Rada 

Parafialna podpisy złożyli: proboszcz  Wodarz, Johann Datko i Andreas Wolny – 

przewodniczący Rady, Ignac Puchlik – kościelny, Franz Nentwig – nauczyciel, Johann 

Piechota – sołtys, Franz Iwansky – ławnik, Albert Piechota oraz Anton Kulik – sołtys 

z Maliny. 

 6 maja 1856 roku do kościoła został uroczyście wprowadzony obraz Matki 

Boskiej Piekarskiej, który obecnie znajduje się w kaplicy na lewo od głównego 

wejścia. 


