
Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam  każdego dnia  o godz. 17.30 na nabożeństwo różańcowe, w 

czasie którego będziemy modlić się za zalecanych zmarłych  

2. W przyszłą niedzielę obchodzimy odpust ku czci św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Kazanie wygłosi ks. Daniel Breguła – pracownik 

naszego Seminarium Duchownego  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i 

inne Instytucje  diecezjalne i za zbiórkę do puszek przed kościołem na tzw. 

Światowy Dzień z Kościołem Prześladowanym  

4. W poniedziałek Narodowe Święto Niepodległości  

5. W czwartek wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert  

6. W sobotę rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu  

7. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30, a klasy I i II Gimnazjum w środę o godz. 18.30  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

10. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 10 listopada o godz. 13,30 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Odrą Kąty Opolskie 

Poświęcenie naszego kościoła parafialnego 

15 października 1883 roku a więc dokładnie 130 lat temu nastąpiło poświęcenie 

nowowybudowanego kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Proboszczem wówczas został ks. Jakub Stuchly. Do połowy XIX wieku Groszowice 

były bardzo małą wioską, której wystarczał mały murowany kościółek. Ale czasy się 

zmieniły. Poprzez Groszowice w latach 40-tych poprowadzono kolej, a w roku 1872 

otwarto cementownię Groszowice, która dziesięć lat później zatrudniała już ponad 700 

robotników. Groszowice szybko się rozrastały, a więc mały kościółek nie mieścił już 

wszystkich parafian. I tutaj z pomocą przyszedł właściciel cementowni, który był 

fundatorem nowego kościoła. Rozbiórka starego nastąpiła w 1881 roku a dwa lata 

później Groszowice mogły się pochwalić wspaniałym, dużym kościołem, który służy 

nam do dzisiaj. Na czas budowy wierni przychodzili na Msze św. do przerobionej 

stodoły, która stała w ogrodzie farskim. Ale od 130 lat możemy przychodzić na 

spotkania z Panem Bogiem do tej wspaniałej i zadbanej świątyni. 
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XXXII Niedziela Zwykła  

Rocznica Poświęcenia Naszego Kościoła Parafialnego 
 

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 

zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, 

ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”. 

Ilu małżonków może powiedzieć, że są dla siebie stworzeni? Wygląda na to, że 

Bóg zechciał z ich serc ułożyć przepiękne puzzle miłości i w wielu sytuacjach 

się dopełniają. Najskrytszy niepokój związany z kobiecym pytaniem: „Czy 

jestem piękna?” i męskim: „Czy potrafię walczyć?” znajduje uspokojenie w 

miłości, którą Bóg uhonorował osobnym sakramentem. W ten sposób 

małżeństwo pnie się wysoko w hierarchii wartości plasując się zaraz za Bogiem, 

a nawet w oczach ludzi niejednokrotnie Go wyprzedza! 

„Ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”. Jezus burzy skrzętnie 

poukładaną wizję relacji. Przyjdzie czas, że wasza przysięga przestanie się 

liczyć. Przestaniesz zabiegać o dobro współmałżonka. 

Czy powinniśmy traktować poważnie Słowa Chrystusa? Jak On może podważać 

coś, co wyrasta z głębi ludzkiej natury? Czy lata wysiłku związanego z 

wiernością, uczciwością to zwykły kaprys Boga, a my możemy się czuć jak 

marionetki w Jego teatrze? 

Jezus prowokuje nas, abyśmy przypomnieli sobie, że małżeństwo nie jest celem 

samym w sobie. Nic się w małżeństwie nie kończy, a przynajmniej nie powinno. 

Małżeństwo nie jest niebem, ale drogą do nieba – czasami zarośniętą gęstymi, 

cierniowymi krzakami. Kochając współmałżonka przygotowujesz się do tego, 

aby w niebie w pełni pokochać Boga. Kiedy wtulisz się w Jego ramiona 

wszystko inne przestanie się liczyć. 


