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III Niedziela Wielkiego Postu 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 

siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i 

gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego 

Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę 

świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 

wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 

uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im 

samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o 

człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 03. 2021 – Dzień Kobiet 

9. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. wszystkich naszych Niewiast 

z pr. o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo – z ok. Dnia Kobiet 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 - Za + matkę Irenę Szabelską w 3 r. śm., za + ojca Ignacego, pokr. i d.op.  

- Za + Barbarę Rogowską w 3 r. śm. 

 Wtorek 9. 03. 2021  

7. 00 Za + Edwarda Nawrockiego, za ++ rodziców, teściów i za + Zbigniewa 
Babirowskiego 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + matkę Gertrudę, ciocię Marię w dniu urodzin, za ++ ich synów, 

rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokr. 

 Środa 10. 03. 2021  
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Jana Rudnickiego w 2 r. śm., za ++ rodziców Karola i Marię Szaforz 

 Czwartek 11. 03. 2021  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

błogosławieństwo pew. int.  

- DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. oraz o Dary Ducha Św. w int. ojca Natana z ok. 60 rocznicy urodzin i w 

int. Sebastiana z ok. 34 rocznicy urodzin  oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

 Piątek 12. 03. 2021  
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 DROGA  KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  

- Za + Zofię Sbielut w rocznicę śm., za + męża, córkę, pięciu synów, dwie 

synowe, ++ rodziców i teściów  

- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 13. 03. 2021 – Dzień Fatimski 
7. 00 Do MB FATIMSKIEJ z pr. o potrzebne łaski, za Czcicieli i Ofiarodawców 

Mszy św. 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + męża, ojca Guido Płaczek z ok. ur., za ++ rodz. Standke-Płaczek i d.op.  

- Za + Waleskę Ochota, męża Konrada Ochota, pokr. i d.op.  

- Do MB Uzdrowienia Chorych w int. Janiny Rycerz z prośbą o zdrowie 

- Za + matkę Irenę Gawron w 22 rocz. śm., za + ojca Zdzisława Gawron, ++ 

Karolinę i Andrzeja Fedunik, ++ dziadków i pokr. 



 Niedziela 14. 03. 2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu 
7. 30 Różaniec za nasze Rodziny i w int. Parafian oraz w int. naszego Miasta 

8. 00 Za+ Otylię Lepszy, męża Emila, za ++ rodz. Pielenga - Lepszy i d.op.   

10. 30 Za ++ Marię i Alojzego Salsburg, ich rodziców Marię i Konrada Smandzik 
oraz d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym    

16. 30 Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, syna Antoniego, jego syna Huberta, Pawła, 

synową Magdalenę oraz ++ z rodz. Mrocheń - Niedworok i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

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

kościoła. Tydzień temu na ten cel wpłynęło 4.264 Zł i 17 Gr  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na Kurię i Seminarium Duchowne oraz za 

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

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

4. Nasze Niewiasty zapraszam na Mszę św. z ok. Dnia Kobiet w poniedziałek na 

godz. 9.00  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

6. W sobotę o godz. 13.00 zebranie Marianek  

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

zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw Drogi 

Krzyżowej 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych 
zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, 
mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa 
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 

Patron tygodnia: św. Krystyna 

Św. Krystyna, męczennica, urodziła się w Persji. Kiedy pogański król perski, 
Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna miała należeć 
do najpierwszych, która padła jego ofiarą. Śmierć jej męczeńska miała nastąpić 13 
marca 559 roku. 
Z dekretem prześladowczym Chozroesa i łączył się pogrom, jaki poganie urządzili 
ludności chrześcijańskiej w Persji. Św. Krystyna musiała należeć do znakomitszych 
wśród nich, skoro tak prędko padła ofiarą prześladowania. Perskie imię Świętej miało 
brzmieć Jazdin. Święta ma nadto jeszcze nazwy: Sira i Sirin. 

W IKONOGRAFII św. Krystyna przedstawiana jest w szacie matrony z palmą 
męczeńską w ręku. 



Historia kościoła cz. 10 

 W tym miejscu dokumentu złożono podziękowania osobom, które wspomagały  
budowę naszego kościoła. Szczególne podziękowania należały się baronowi von 
Dörnberg, królewskiemu nadradcy rejencyjnemu. Podobnie królewskiemu 
rejencyjnemu radcy budowlanemu Kleinowi, który sprawował ogólny nadzór nad 
budową. Na miejscu reprezentował go królewski powiatowy inspektor budowlany 
Bandon. Natomiast królewski mistrz budowlany Adank prowadził całą budowę, w 
czym pomagali mu inspektorzy budowlani Carl Bieniek z  Prószkowa oraz Georg 
Schmidt z Opola. Ale gospodarzem parafii był nie kto inny tylko proboszcz Jakub 
Stuchly, który posługiwał od 10 maja 1864 roku, a więc znał wszystkie potrzeby 
swoich  parafian.  Pochodził  on  z  Bolesławia  koło  Raciborza.  Jego dochody, tak 
jak i poprzedników pochodziły z opłat wnoszonych za chrzty, śluby, pochówki i ofiary 
mszalne, a także z dochodów z dóbr parafialnych, na które składał się majątek w 
postaci 28 hektarów i 49 akrów ziemi ornej. Parafia liczyła kilka wsi a ogólna 
liczebność wiernych to 3.100 osób, z czego w Groszowicach mieszkało 1.325 osób, w 
Malinie 628 osób, w Grudzicach 528, Przyworach 375 oraz w Grotowicach 84 osoby,  
które liczone były razem z Okołem. Całym majątkiem zgodnie z przepisami z dnia 20 
czerwca 1875 roku zarządzała Rada Parafialna oraz Rada Gminy. W skład Rady 
Parafialnej wchodzili: młynarz Joseph Piechota – przewodniczący, karczmarz Franz 
Datko – zastępca, proboszcz ks. Jakub Stuchly oraz członkowie chłop Andreas Baron, 
chałupnik Sebastian Kielbassa, półchłop Johann Marschollek, karczmarz Peter 
Piechota oraz Carl Salzbrunn – nauczyciel z Maliny. Natomiast Radę Gminy 
stanowili: półchłop Thomas Baron – przewodniczący, chałupnik Anton Kondziella – 
zastępca oraz członkowie chłop Mathias Witolla, chałupnik Franz Iwansky, chłop 
Jakob Laxy, półchłop Paul Datko, zagrodnik Nikolaus Piechotta, chłop Anton 
Piechotta, zagrodnik Anton Laska, chałupnik Urban Siekierka, chałupnik Franz 
Kondziella, chłop Joseph Kurpiers, chłop Jakob Kornek – wszyscy z Groszowic a 
także karczmarz Franz Caja, chałupnik Pteter Miemies, chłop Paul Cziara, chłop 
Albert Josek i półchłop Joseph Wossek.  

 W parafi szkolnictwo prowadzone było przez trzy szkoły katolickie, a 
mianowicie: w Groszowicach gdzie dwóch nauczycieli uczyło 250 dzieci, w Malinie 
gdzie dwóch nauczycieli uczyło 240 dzieci oraz w Przyworach gdzie jeden nauczyciel 
uczył 125 dzieci. 

 W poniedziałek 15 października 1883 roku w dzień świętej Jadwigi śląskiej 
dokonano uroczystej benedykacji nowo wybudowanego kościoła. Po półtorarocznej 
przerwie parafianie mogli uczestniczyć w Mszy św. we wspaniałym dużym 
murowanym kościele, który wybudowano w rekordowym czasie. Benedykacja jest to 
mówiąc inaczej poświęcenie kościoła, podczas którego poleca się Panu Bogu 
zmarłych fundatorów, dobrodziejów, budowniczych kościoła i jego duszpasterzy, 
pracowników, członków bractw i stowarzyszeń. Sam budynek sakralny oznacza i 
wskazuje, że tutaj jest Kościół - wspólnota wierzących zjednoczona ze swym 
Założycielem, która jest dumna ze swojej świątyni, pamięta o niej i troszczy się o jej 
piękno zewnętrzne, estetykę i utrzymanie. 


