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Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus przed Piłatem 

E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa 
związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim?E. Odpowiedział 
mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? 
Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. 

Jezus odrzucony przez swój naród 

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony 
z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich 
czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go 
przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam 
uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. A 
cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im 
Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

Król wyszydzony 

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec  z 
ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na 
Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.  

Droga krzyżowa 

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, 
tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 

Ukrzyżowanie 

Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 
losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król 
żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się 
słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. 

Wyszydzenie na krzyżu 

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni 
go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w 
Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy 
zobaczyli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 

Zgon Jezusa 

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał 
donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze 
stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał 
Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym 
głosem i wyzionął ducha. 

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. 

Po zgonie Jezusa 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób 
wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 03. 2021 – Wielki Poniedziałek 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + męża i ojca Jerzego Okos, ++ rodziców, rodzeństwo, za + Gerharda 
Rataj, jego rodziców, ++ z rodz. Tkocz - Czempik i d.op. 

 Wtorek 30. 03. 2021 – Wielki Wtorek 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego ++ zmarłych rodz., braci, Pawła i Gertrudę 
Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, ++ z całej rodziny i d.op. 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Annę Kunicką - Msza św. ofiarowana od: Ewy Gaura z rodziną, 
Wojciecha Kowalczyk z rodziną, Zofii Kowalczyk z rodziną oraz Józefa 
Traczyk z rodziną 

 Środa 31. 03. 2021 – Wielka Środa 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ teściów Elżbietę i Viktora Broll, + syna Józefa i ++ z rodz. Broll - 
Garcorz 

 Czwartek 1. 04. 2021 – Wielki Czwartek 
15. 00  - 16. 00   Okazja do spowiedzi św. (dla dzieci za szkół podstawowych) 

16. 00 - 18. 00    Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA  ŚW.  WIECZERZY  PAŃSKIEJ  
- Za powołanych do Służy Bożej, za Kapłanów żyjących i zmarłych z naszej 
Parafii i za Siostry Zakonne  
- Za ++ Gertrudę i Franciszka Hoffmann oraz córkę Agnieszkę 

19. 00 - 20. 00    Okazja do spowiedzi św. 

 Piątek 2. 04. 2021 – Wielki Piątek 
8. 00  - 9. 00    Okazja do spowiedzi św. 

9. 00 DROGA  KRZYŻOWA Z CZYTANIEM ZALECEK  

16. 00 - 18. 00    Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 LITURGIA  MĘKI   PAŃSKIEJ 

19. 00 - 20. 00    Okazja do spowiedzi św. 

 Sobota 3. 04. 2021 – Wielka Sobota 
8. 00 - 10. 00    Okazja do spowiedzi św. 

12. 00 Swięcenie pokarmów wielkanocnych 

13. 00 Swięcenie pokarmów wielkanocnych 

14. 00 Swięcenie pokarmów wielkanocnych 

15. 00 Swięcenie pokarmów wielkanocnych 

18. 00 LITURGIA  WIGILI  PASCHALNEJ   
- Za + Macieja Piechaczek i d.op.  
- Za ++ Krzysztofa i Jadwigę Znojek oraz za ++ z pokr. 

 Niedziela 4. 04. 2021 –Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
6. 00 LITURGIA  REZUREKCYJNA  

- Za Żyjących i za ++ Parafian, za Dobrodziejów naszego kościoła i w int. 
naszych Rodzin 



8. 00 Za ++ Hildegardę i Józefa Miksik, + Wiktorię Świerc, ++ rodziców, 
rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Intencja wolna 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Dz. błag. do B.Op.MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i dalszą opiekę za 
Ritę Siekierka z ok. 85 r. ur., za męża, dzieci, wnuki i prawnuki  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczna kolektę parafialną na zużytą energię 

elektryczną w naszym kościele w sezonie zimowym  

2. W poniedziałek od godz. 9.00 odwiedziny chorych. Zgłaszamy ich w zakrystii 

lub telefonicznie  

3. W tym tygodniu TRIDUUM  PASCHALNE - to największe święto kościelne i 

szczyt całego roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy 

Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii 

Paschalnej w Wielką  Sobotę, a kończy się nieszporami Zmartwychwstania 

Pańskiego  

4. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii do godz. 22.00 

adoracja Najświętszego Sakramentu  

5. Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek o godz. 9.30 w opolskiej katedrze  

6. W Wielki Piątek post ilościowy i jakościowy. Zachęca się do abstynencji od 

pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej. Za pobożny udział w adoracji i 

oddanie czci krzyżowi św. w czasie liturgii można zyskać odpust zupełny  

7. Zachęcam i zapraszam do udziału w ostatniej Drodze Krzyżowej w Wielki 

Piątek o godz. 9.00  

8. Kolekty: w Wielki Czwartek na kwiaty go Grobu Pańskiego, w Wielki Piątek i 

przy nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, 

w niedzielę na KUL, w drugie Święto na prace remontowe naszego kościoła  

9. W Wielką Sobotę poświecenie pokarmów (albo w kościele lub na zewnątrz 

kościoła w zależności od odgórnych zarządzeń) z zachowaniem norm 

epidemicznych  

10. W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 15.00  

11. Na liturgię Wigilii Paschalnej w W. Sobotę przynosimy świece i wodę do 

pokropienia. Ze względu na pandemię nie będzie poświęcenia ognia na 

zewnątrz, lecz tylko wewnątrz kościoła  

12. Spotkanie ministrantów i służby ołtarza: czwartek godz. 14.30, w piątek 15.30, 

w sobotę godz. 11.30  

13. Marianki  starsze i młodsze mają swoje służby w Wielki Czwartek, w Wielką 

Sobotę, na Rezurekcji i w drugi dzień Świąt 



Historia kościoła cz. 13 

 -  23 czerwca 1931 roku proboszcz Franciszek Haase uroczyście obchodził 25-
lecie kapłaństwa. Z jego inicjatywy odnowione zostały przez Lesczenskiego z Opola 
obrazy a przez firmę Berschdorf organy. Znaczne koszty za oba remonty poniósł 
patron kościoła oraz gmina kościelna. 
 - w roku 1933 powiększono pokoje dla wikarego. Do gminy kościelnej 
Groszowice należały: Groszowice, Grudzice, Malina oraz katolcka część Grotowic.  
 26 listopada przy okazji odpustu patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia nowego kościoła. 
 - 1 kwietnia 1934 roku na emeryturę przeszedł rektor i organista Heinrich 
Moecke.  
 - 1 kwietnia 1935 roku rektorem i organistą został Weiß z Kobieli koło 
Grodkowa.  
 - 1 maja 1936 roku wikarym w naszym kościele został ksiądz Karol Bromer, 
którego była to pierwsza posługa duszpasterska. Przebywał u nas tylko jeden rok, po 
czym został przeniesiony do parafii w Chrząszczycach. W tym roku powiększona 
została zakrystia. Prowadzono także gruntowne prace związane z ogrzewaniem 
naszego kościoła. Zamontowano bowiem piec, który dwoma kanałami gorącym 
powietrzem ogrzewał wnętrze kościoła. 
 Kościół w Groszowicach należał do najpiękniejszych w Diecezji Opolskiej.  
Posiadał wspaniałe malowidła na wszystkich ścianach oraz suficie. W prezbiterium po 
prawej stronie na ścianie znajdowało się malowidło przedstawiające Ostatnią 
wieczerzę, natomiast po lewej stronie Paschę czyli Wyjście Żydów z Egiptu. Ich 
twórcą w roku 1903 był uzdolniony malarz Klink z Babic koło Głubczyc. Prace 
malarskie wykonane przez niego kosztowały 7 500 M. Niestety, w większości 
malowidła te zachowały się jedynie na historycznych zdjęciach. W latach 1968-69, w 
trakcie przeprowadzanego generalnego remontu połączonego z malowaniem, w  
wyniku nieprzemyślanej decyzji ówczesnego proboszcza Antoniego Liszki zostały one 
zlikwidowane i nie są  już do odtworzenia w oryginalnej formie. Wykonano wówczas 
także nowe ławki oraz zlikwidowano ołtarz Matki Bożej Różańcowej, znajdujący się 
naprzeciwko ambony, ale usunięto także z filara łuku tęczowego figury Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, które 
przeniesiono do filialnego kościoła w Grotowicach. Były one wykonane z drewna i 
stąd bardzo ciężkie. 
 Organy znajdujące się w kościele zostały zbudowane przez organmistrza z 
Głubczyc J.M.V. Haasa, a pierwszy raz zagrały w dniu benedykacji kościoła 15 
października 1883 roku. W okresie pierwszej wojny światowej część piszczałek 
została przetopiona na potrzeby wojskowe, o czym w 1915 roku wspomina kronika 
parafialna. W 1917 roku organy były reperowane przez organmistrza von Spiegel,  
który w kilku głosach umieścił piszczałki z cyny. Gruntowny remont wraz z 
konserwacją miał miejsce w roku 1931, kiedy to remont przeprowadziła firma 
Berschdorf z Nysy. Podczas remontu kościoła (malowanie) w 1995 miała miejsce 
zewnętrzna renowacja instrumentu (malowanie prospektu). Zabytkowe organy z 
groszowickiego kościoła zostały 29 października 2010 roku wpisane na  listę  
zabytków województwa opolskiego a w latach 2011-2012 zostały poddane 
gruntownym pracom remontowo-konserwatorskim.  


