
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  17. 02. 2014 – św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP 
7. 00 Za + Jerzego Sbielut w 30 dz. po śm. 

 

Wtorek  18. 02. 2014  
18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, ++ z rodz. Serwotka - Woszek i d. op . 

 

Środa  19. 02. 2014  
18. 00 Za ++ Kapłanów z naszej Parafii Ks. Skrobocza, Liszkę, Haasego, 

Rudzkiego i Stuchlego, za księży Wikariuszy, ++ Siostry Zakonne, za 

naszych bliskich zmarłych i za dusze czyśćcowe 

 

Czwartek  20. 02. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Jana Mika w 1 r. śm. 

 

Piątek  21. 02. 2014 – św. Piotra Damiana, bpa i dra K. 
18. 00 Za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Firla oraz siostrę Adelę Firla i za ++ 

krewnych 

 

Sobota  22. 02. 2014 – Katedry św. Piotra Apostoła 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Za + Apolonię Kondziela, jej męża Jerzego, syna Zygmunta oraz krewnych  

i za ++ kapłanów  

- Za ++ Cecylię i Wilhelma Sikora, + szwagra Ryszarda i za ++ teściów  

Pietrakowski, za + brata Helmuta, żonę Marię i syna Roberta oraz d. op.  

- Za + Antoniego Kempfert w 30 dz. po śm.  

- Za ++ w pew. int. i za dusze czyśćcowe  

- Za + Romana Melskiego - od rodziny Leśniowskich i Antoniaków  

 

Niedziela  23. 02. 2014 – VII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Marię Faszinka w I r. śm. 

10. 30 Za + Jana Kampa, ++ rodziców, siostrę i ciocię Annę Karas, pokr. i d. op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + Edwarda Dubiel w 11 r. śm., za ++ rodz. Marię i Bronisława 

Olszewskich, ++ Stefanię i Jana Dubiel, ich dzieci i za ++ z pokr. z obu stron 

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Macieja Wachta w 1 r. ur., za 

rodziców, dziadków i chrzestnych 

 



 

Patron tygodnia: św. Siedmiu Założycieli Zakonu 

Serwitów NMP 
 Do grona czczonych dziś Założycieli należeli: Aleksy Falconieri, Bartłomiej 

Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino Sostegni, Hugo Lippi-

Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti. Najbardziej znanym z nich jest św. 

Aleksy Falconieri. Był kupcem i mieszkał on we Florencji w czasach, kiedy kraj 

przeżywał rozdarcie i bratobójcze walki. w 1215 roku w samą Wielkanoc u stóp Ponte 

Vecchio we Florencji miała pojawić się Matka Boża cała we łzach, opłakująca, że Jej 

dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i wojną. Dnia 15 sierpnia 1233 roku Matka 

Boża miała pojawić się po raz drugi, okryta żałobą, pełna boleści. Reakcją na te 

objawienia było to, że wraz z sześcioma rówieśnikami, również florenckimi kupcami, 

porzucił zajęcia i usunął się na ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Założył z nimi 

pobożną konfraternię, która podejmowała zadośćuczynienie za życie i grzechy 

współziomków. z czasem przeniosła się ona na Monte Senario. Jej członkowie 

rozważali Mękę Pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej. Za Jej 

natchnieniem w roku 1233 powołali nowy zakon, tzw. serwitów, czyli sług Maryi. 

Jako wędrowni kaznodzieje przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli 

nawet do Polski. w 1304 r. Stolica Apostolska zatwierdziła ich Zakon. Istnieje on do 

dzisiaj. Największą sławą okrył zakon św. Filip Benicjusz († 1285), który stał się 

prawodawcą tej rodziny zakonnej i najwięcej przyczynił się do jej rozpowszechnienia. 

Niebawem powstał także zakon żeński, serwitek, którego założycielką była św. 

Juliana Falconieri (1270-1341). 

Św. Aleksy zmarł 17 lutego 1310 r. dożywszy 100 lat. Papież Benedykt XIII 

wszystkich siedmiu współzałożycieli zakonu serwitów wyniósł do chwały ołtarzy 

(1725), a papież Leon XIII zaliczył ich w poczet świętych. 

(C.d. Ewangeli św.) Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: 'Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy'. 

A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa". 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, 

lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 

A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego Króla. 

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić 

białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". 

 



Pozostałe ogłoszenia  

1. W sobotę święto Katedry św. Piotra Apostoła. Zachęca się w tym dniu do 

modlitwy w int. papieża  

2. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta parafialna będzie na opał do 

naszego kościoła. Od listopada - mimo, że nie ma mrozów kościół jest 

ogrzewany. Poprzednia - jedyna  kolekta na opał była na jesieni i była to 

kwota  3.530 PLN. W ostatnich tygodniach do kościoła dokupiłem 6 ton 

ekogroszku.  

3. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

4. Tym wszystkim, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa, 

przypominam, że na tzw. protokół przedślubny przychodzimy na trzy 

miesiące przed ślubem  

5. Dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich od 17 lutego 

rozpoczynają  ferie zimowe, stąd życzymy im także dobrego odpoczynku  

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

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Pierwszy list do Koryntian 2,6-10. 

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani 
władców tego świata, zresztą przemijających. 
Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami 
przeznaczył ku chwale naszej, 
tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 
ukrzyżowaliby Pana chwały; 
lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują. 
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego. 

Humor 

Fajnie by było podłączyć na noc ładowarkę do portmonetki. Rano wstajesz a ona 
znowu jest pełna. 

- Mamusiu, a co się dzieje z miodem z miodowego miesiąca? 
- Córciu ... Miód wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik ... 

- Nie rozumiem, co dawniej kobiety widziały w mężczyznach? 
- Dawniej, czyli kiedy? 
- No, zanim wymyślono pieniądze ... 

- Narkoza płatna czy na NFZ? 
- Na NFZ panie doktorze. 
- W takim razie: Aaa, kotki dwa, szarobure obydwa ... 



INFORMATOR  PARAFIALNY  
 

Rzymsko-katolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13                                                                                         

45-602 Opole-Groszowice 

Tel. (77) 456 27 96 

www.parafiagroszowice.pl 

17. – 23. 02. 2014 r. 

VI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Mateusza 5,17-37.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 

Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby 

tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 

wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim". 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w 

Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto 

by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 

«Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś 

przeciw tobie, 

zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 

Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz". 

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 

dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 

twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.  


