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23. – 29. 08. 2021 

XXI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: 

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». 

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. 

Któż jej może słuchać?» 

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was 

gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To 

Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są 

duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł 

więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie 

zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z 

Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 08. 2021 – św.  Róży z Limy 

18. 00 Za + Józefa Matuszek w 10 r. śm., za + Małgorzatę i syna Krzysztofa 

 Wtorek 24. 08. 2021 – św. Bartłomieja, Ap. 

18. 00 Za + matkę Różę Huncza, + męża Wiktora, za ++ rodziców z obu str. i d.op. 

 Środa 25. 08. 2021 – św. Ludwika 

18. 00 W int. Joachima i Urszuli z ok. 40 rocznicy ślubu i za całą rodzinę 

 Czwartek 26. 08. 2021 – NMP Częstochowskiej - Uroczystość 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Różę Kurpiers w dniu urodzin i za jej męża Hermana oraz d.op. 

 Piątek 27. 08. 2021 – św. Moniki 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Do B.Op.MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże blog. w int. rodz. 

Kochanek 

 Sobota 28. 08. 2021 – św. Augustyna, bpa i dra K. 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Henryka Kozak, jego + żonę Monikę, + syna Wiesława, za ++ 

rodziców, teściów, ++  braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa  

- Za + ojca Władysława Uchmanowicz w rocznicę śm. i za + żonę Jadwigę  

- Za + ojca Eryka Sahs, za + matkę Marię Sahs i za ++ z pokr.  

- Dz. błag. w int. Janiny Rycerz z ok. 75 r. ur. i za całą rodzinę 

 Niedziela 29. 08. 2021 – XXII Niedziela Zwykła 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny, ich rodziców, rodzeństwo oraz 

Franciszkę i Edmunda Jończyk, córkę, syna, zięcia, dwóch wnuków i za ++ 

krewnych 

10. 30 Za + Annę Kunicką z okazji urodzin i za + męża Wojciecha 

16. 00 Nieszpory 

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

Krzysztofa i Katarzyny z ok. 10 r. ślubu, za dzieci i całą rodzinę 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W niedzielę 29 sierpnia comiesięczna kolekta parafialna-gospodarcza na 

remonty naszej świątyni 

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Bartłomieja, w 

czwartek NMP Częstochowską, w piątek św. Monikę, w sobotę św. Augustyna  

4. W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie tych osób z Rady Parafialnej, 

którzy będą rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza 

parafialnego. Cegiełki będą sprzedawane przez trzy pierwsze niedziele września  

5. W niedzielę 5 września będziemy świętować nasze DOŻYNKI  PARAFIALNE 

6.  Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

7. Zaprasza się kibiców w środę 25 sierpnia o godz. 17.30 na mecz 1/16 Pucharu 

Polski pomiędzy Groszmalem a TORem Dobrzeń Wielki. Natomiast w sobotę i 

niedzielę czyli 28 i 29 sierpnia zaprasza się mieszkańców na Zakończenie 

wakacji z Groszmalem, podczas których widowiskowe regaty Smoczych Łodzi 

oraz wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakatach 

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Bracia: 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą 

poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową 

Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony 

mężom – we wszystkim. 

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 

siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, 

aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy 

zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie 

powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 

samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, 

lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego 

Ciała. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje 

jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 

Kościoła. 



Historia kościoła cz. 25 

c.d. życiorysu ks. Wojciecha Skrobocza: W latach 1989 – 1993 wspólnie z 

parafianami wybudował kościół parafialny p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu-

Malinie. Konsekracja jego nastąpiła 29 czerwca 1993 roku, a parafia została 

erygowana 1 lipca 1993 roku. W liturgicznym dniu św. Mateusza Apostoła 1992 roku, 

zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, ksiądz proboszcz Marcin Ogiolda podczas 

wieczornej Mszy Świętej złożył na ręce Księdza Dziekana Wojciecha Skrobocza 

wyznanie wiary i objął posługiwanie w parafii p.w. św. Jacka w Opolu. W modlitwie 

za parafię uczestniczyli kapłani dekanatu opolskiego i licznie zebrani parafianie. 

 Religia ponownie wróciła do szkół: na mocy „Instrukcji z 3 VIII 1990 r.” jako 

przedmiot nadobowiązkowy. Od tego momentu naukę religii w szkole podstawowej nr  

24 nauczał ks. Wojciech Skrobocz.  

 Biskup opolski, abp Alfons Nossol, mając „na uwadze stworzenie jak 

najlepszych warunków dla uczestnictwa wiernych w życiu religijnym i 

sakramentalnym”, zlecił ks. Wojciechowi Skroboczowi dzieło wybudowania nowego  

kościoła na osiedlu Metalchem w Opolu. Jego budowę rozpoczęto w 2001 roku. 

Pomimo wielu trudności, m.in. rozwiązaniu się Komitetu Budowy Kościoła, 

kontynuował rozpoczęte prace, które prowadził aż do dnia swojej śmierci. Od 2004 

roku budowę kontynuował następca – ks. proboszcz Norbert Dragon, który 

doprowadził budowę do końca. 26 lipca 2009 r. nowy kościół poświęcił i erygował 

parafię p.w. Chrystusa Króla abp Alfons Nossol. Do wspólnoty włączono również 

Grotowice z poprotestanckim kościołem filialnym Matki Bożej Królowej Polski. 

 Kolejne budowy i sprawy materialne parafii nie zdominowały jednak życia 

groszowickiego proboszcza. Równolegle obok tych przedsięwzięć troszczył się o 

parafialne duszpasterstwo, którego przejawami obok codziennie sprawowanej liturgii i 

katechezy były funkcjonujące grupy parafialne, a wśród nich dwa chóry (dorosłych i 

dzieci) prowadzone przez niego, w czym bardzo pomagał Jego młodszy brat Ulryk, 

dojeżdżając na próby aż z Zabrza. Żegnając zmarłego proboszcza, długoletni chórzysta 

Gothard Woschek łamiącym się głosem dziękował Jemu, podkreślając, że praca z 

chórem – mimo że wyczerpująca – była dla niego balsamem pośród licznych zajęć 

duszpasterskich i ekonomicznych!  

 Ksiądz Radca Wojciech Skrobocz zmarł 7 kwietnia 2004 roku w wieku 69 lat. 

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły liczne rzesze wiernych. Eksportacja, w której 

uczestniczyło 36 kapłanów, odbyła się we wtorek 13 kwietnia o godz. 17.00. 

Natomiast Msza św. żałobna i pogrzeb w środę 14 kwietnia o godz. 10.30. Mszy św. 

żałobnej przewodniczył i słowo Boże wygłosił opolski biskup pomocniczy Paweł  

Stobrawa. Obrzędy pogrzebowe natomiast prowadził abp Alfons Nossol, który 

przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez około 180 kapłanów. 


