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1. - 7. 03. 2021 

II Niedziela Wielkiego Postu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 

żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 

którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co 

powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 

przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 

których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – 

zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 03. 2021  

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Annę Kunicką - Msza św. ofiarowana od sąsiadów: Pani Marii, Joanny i 
Edyty z rodzinami 

 Wtorek 2. 03. 2021  

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Piotra Kondziela w 30 dz. śm., za ++ rodziców Jana i Marię Kondziela 
oraz d.op. 

 Środa 3. 03. 2021  
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Annę Kunicką w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 4. 03. 2021 – św. Kazimierza, królewicza – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych  
- O potrzebne łaski w pew. int. z ok. urodzin  
- DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

17. 00 Godzina  Święta 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ Krystynę i Alojzego Jaskóła, za + syna Floriana, jego + żonę Irenę, za 
++ Zofię i Stanisława Wójcik, rodziców i całe pokr. 

 Piątek 5. 03. 2021 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów naszego 

kościoła i w int. Chorych 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 DROGA  KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  
- Za + Stefana Kocot w I r. śm.  
- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 6. 03. 2021 – 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 Prześladowanych Chrześcijan 

14. 00 Do św. Anioła Stróża w int. Luisa Pendziałek, za rodziców, dziadków i 
chrzestnych oraz w int. całej rodziny 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  
- Do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w pew. int. z ok. ur.  
- Za + babcię Franciszkę z okazji urodzin, za + męża i ++ dzieci  
- Za ++ Antoniego i Gertrudę Kokot, za ++ rodziców, rodzeństwo i Hrabinę 
Jutę  
- Za ++ Gerarda i Gertrudę Śladek, pokr. i d.op. 
 



 Niedziela 7. 03. 2021 – III Niedziela Wielkiego Postu 
7. 30 Różaniec za nasze Rodziny i w int. Parafian oraz w int. naszego Miasta 

8. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, braci Konrada i Franciszka, 
bratową Marię, dziadków, teściów, krewnych z rodzin Smandzik - Jagosz i 
d.op. 

10. 30 Za + Wojciecha Kunickiego, syna Zbigniewa, za ++ z rodz. Kunickich – 
Klimkowskich, za + Annę Kunicką i d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym    

16. 30 Za + Jana Lelit, jego ++ rodziców, siostry oraz ++  rodziców Sladek – 
Halupczok - Szumilas i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła (druga w tym sezonie grzewczym na ten cel)  

2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

3. W czwartek o 17.00 Godzina Święta  

4. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

5. W przyszłą niedzielę kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne oraz zbiórka 

przed kościołem do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”  

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

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. W kancelarii i zakrystii można składać wypominki za naszych bliskich 

zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw Drogi 

Krzyżowej 

Patron tygodnia: św. Perpetua i Felicyta 

Św. Perpetua i św. Felicyta, mężatki, męczennice († 203) – obie były młodymi 

mężatkami. Oskarżone jako chrześcijanki zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy. Św. 

Perpetua miała malutkiego synka, którego jej przynoszono do karmienia. Św. Felicyta była 

w ósmym miesiącu ciąży. Urodziła w więzieniu dziecko, które jej odebrano. Zachowały się 

autentyczne dokumenty, opisujące powyższe wydarzenia pamiętnik pisany w więzieniu 

przez św. Perpetuę oraz relacja naocznego świadka. Mimo próśb ojca, który odwiedzał 

Perpetuę w więzieniu, nie wyrzekła się swojej wiary. Podczas procesu obie kobiety i trzech 

mężczyzn skazano na śmierć. Tuż przed męczeństwem otrzymały chrzest, bowiem w czasie 

aresztowania były jeszcze katechumenkami. Na arenie wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, 

które nie okazały się zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili 

je mieczami. Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Liturgia przypominała 

imiona świętych „bohaterek wiary” Perpetuy i Felicyty w każdej Mszy aż do 1969 roku. 

W IKONOGRAFII św. Perpetua przedstawiana jest w bogatym stroju patrycjuszki, 

z naszyjnikiem, welonem a św. Felicyta w skromnej sukni bez ozdób. 

 



Historia kościoła cz. 9 

 W dniu 14 kwietnia 1881 roku w Wielki Czwartek liturgię Triduum Paschalnego  
odprawiono już w stodole. Także uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 17 
kwietnia 1881 roku odprawione zostały w nowym miejscu. Stodoła, która służyła 
przez półtora roku wiernym za kościół, stała jeszcze przez lata po II wojnie światowej, 
aż praktycznie rozpadła się ze starości i ją rozebrano.  

  Teraz nastąpiła druga faza czyli wyburzanie starego kościoła. Po wyniesieniu z niego 
wszystkich części ruchomych i mebli, a przede wszystkim przeniesieniu także 
tymczasowo do stodoły obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, zabrano się za rozbiórkę. 
Uczestniczyli w niej wszyscy chętni parafianie. Stary kościół rozebrano pomiędzy 17 
marca a 23 kwietnia 1881 roku. Jak wiadomo, wokół niego znajdował się cmentarz, z 
którego część grobów ekshumowano i przeniesiono na nowe  miejsce pochówku, 
znajdujące się przy dzisiejszej ulicy Traugutta. Niestety reszta grobów pozostała. 
Natychmiast rozpoczęto wykopy pod fundamenty a 16 maja zaczęto wznosić wieżę 
kościelną.   

  Pomimo usilnych prób nie udało się ustalić architekta naszej świątyni. W Muzeum 
Architektury w Berlinie znajduje się 10 litografii z opisem i dodatkową informacją, iż  
czas powstania projektu to lata 1881 – 1883.  Brak jednak nazwiska. Wprawdzie w 
Kronice groszowickiej, którą tłumaczyła dr Dorota Kurpiers jest wymienione 
nazwisko królewskiego architekta z Opola Adanka, lecz nie ma jednoznacznego 
stwierdzenia, iż to on był głównym architektem gdyż w innym miejscu tutułuje go 
jedynie mistrzem budowlanym. To pod jego nadzorem prowadzono budowę ale nic 
poza tym.  

 Pracami murarskimi kierował mistrz murarski Schmidt z Opola a brygadzistą był 
Johann Mazur z Boguszyc. Prace stolarskie prowadził Tietze z Opola, a brygadzistą 
był Thomas Mayer z Gostomii. Kamień wapienny dostarczał Rutsch z Krapkowic a 
cegła w przeważającej ilości pochodziła z cegielni Gödeke w Kempie koło 
Zdzieszowic, a niewielkie ilości przywożono z cegielni w Szczepanowicach. Do 
wykonania maswerków okiennych potrzebna była specjalna cegła, którą sprowadzano  
aż z cegielni w Lubaniu. Natomiast wapno hydratyzowane dostarczała firma E. 
Muhr’s & Sohn oraz Gogoliner Kalk Reiss z Opola. Cement, którego jakość była 
bardzo dobra, pochodził oczywiście z miejscowej cementowni. Obróbką piaskowca 
zajmowała się firma Zeidler & Wimmel z Bolesławca, a obróbką granitu Rosenthal z 
Bytomia na Górnym Śląsku. Obecnie dach kościoła pobity jest blachą miedzianą, ale 
pierwotnie pokryto go łupkiem, który montował R. Haehndel z Wrocławia. Prace 
hydrauliczne wykonywał Römer z Opola, a glazurniczne Seiler z Wrocławia. Z 
początku prace budowlane posuwały się szybko do przodu, a mury oraz ściany wieży 
rosły jak na drożdżach. Lecz od 30 października prace ze względu na obfite opady 
śniegu musiano przerwać. Nie zdążono z nakryciem konstrukcji dachem. Prace 
wznowiono dopiero 13 marca 1882 roku i kontynuowano już bez przeszkód. 
Przykrycie całej konstrukcji kościoła dachem zakończono 29 kwietnia 1882 roku, a 
więc praktycznie rok od rozpoczęcia prac. Jedynie stożek stanowiący zwieńczenie 
wieży postawiono 5 lipca 1882 roku. 


