
 

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 

 

14. – 20. 04. 2014 r. 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Niedziela Palmowa ("Niedziela Męki Pańskiej", zwana też "Kwietną" lub 

"Wierzbną", w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: "Druga Niedziela Męki 

Pańskiej") – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim przypadające 7 dni przed 

Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. 

Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, 

skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta 

pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. 

Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje 

chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od 

średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła 

palemki, symbol odradzającego się życia. 

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową 

obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy. Będąc w okolicy Betfage, Chrystus 

polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili 

znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). 

Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy to 

zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł mu na 

spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony 

Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, 

które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem 

słów ze Starego Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo 

Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie 

na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9). 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek  14. 04. 2014 – Wielki Poniedziałek 

7. 00 Za ++ rodz. Ignacego i Bronisławę Tomechna i za dusze czyśćcowe 

Wtorek  15. 04. 2014 – Wielki Wtorek 
7. 00 Za ++ Piotra i Jerzego i za ++ z rodziny 

18. 00 Za + matkę Marię Meryk w dniu urodzin, za męża Huberta oraz za ++ z 

rodziny Buhl, pokr. i d. op. 

Środa  16. 04. 2014 – Wielka Środa 
7. 00 Za + Józefa, za ++ z pokr. i dusze czyśćcowe 

18. 00 Za + Andrzeja Łozińskiego, ++ rodziców i pokr. 

Czwartek  17. 04. 2014 – Wielki Czwartek 
8. 00 Okazja do spowiedzi św.  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za naszych ++ zalecanych w wypominkach  

DROGA   KRZYŻOWA 

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

18. 00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ; Za powołanych do służby Bożej –

kapłanów, zakonników, siostry zakonne i za naszych ++ kapłanów 

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

Piątek  18. 04. 2014 – Wielki Piątek 
8. 00 - 9. 00   Okazja do spowiedzi św. 

9. 00 Droga Krzyżowa z czytaniem wypominek 

15. 00 - 18. 00   Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

19. 30 - 21. 00   Okazja do spowiedzi św. 

Sobota  19. 04. 2014  
8. 00 - 12. 00   Okazja do spowiedzi św. 

14. 00 Święcenie  pokarmów 

15. 00 Święcenie  pokarmów 

18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ  

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

int. Patryka z ok. 18 r. ur. i w int. Kewina z ok. 17 r. ur., za rodziców, 

dziadków, chrzestnych oraz w int. całej rodziny  

- Do MBU Chorych w int. Heleny i Piotra o potrzebne zdrowie  

- Za + Jerzego Szaforz, za ++ z rodziny i pokr.  

- Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Alberta Woszek w rocznicę urodzin, za 

matkę Cecylię, ich rodziców, rodzeństwo i za + zięcia Brunona Kurpierz  

- Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Gubała, brata Tadeusza i krewnych  

- Za + Irenę Adamczyk zd. Stelmaszczyk, pokr. i d. op. 

Niedziela  20. 04. 2014 – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 

Pańskiego  
6. 00 LITURGIA REZUREKCYJNA; Za żyjących i zmarłych Parafian oraz 

Dobrodziejów naszego kościoła 

8. 00 Za ++ w pewnej intencji i dusze czyśćcowe 



10. 30 - Za + Joachima Franczok w rocznicę śmierci  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Emilię Drobny, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i krewnych 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za roczne dziecko Matyldę Dybalską i w int. całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia  

1. We wtorek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  
2. W tym tygodniu Triduum Paschalne – to największe święto kościelne i 

szczyt całego roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą św. 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest 
obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy się Nieszporami 
Zmartwychwstania Pańskiego  

3. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii do godz. 
22.00 - adoracja Najświętszego sakramentu  

4. W Wielki Piątek – post ilościowy i jakościowy. Zachęca się do abstynencji 
od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej. Za pobożny udział w 
adoracji i ucałowanie krzyża w czasie liturgii można uzyskać odpust 
zupełny  

5. W Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.30 Msza św. Krzyżma św. pod 
przewodnictwem ks .bp. Andrzeja Czai – serdecznie zapraszam. We Mszy 
św. biorą udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., ministranci, lektorzy, 
schole. Po Mszy św. dla nich spotkanie z ks. Biskupem Ordynariuszem w 
katedrze  

6. Kolekty w Wielki Czwartek na kwiaty do Bożego Grobu, w Wielki Piątek i 
przy przy  nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w 
Ziemii Św. i na Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w niedzielę na 
KUL, a w poniedziałek w II święto – ostatnia kolekta na radiofonizację 
(parafialna)  

7. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz. 14.00 i 15.00  
8. W Wielką Sobotę całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu od 8.00 do 

16.00  
9. Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świece i wodę do poświęcenia  
10. Spotkania ministrantów i służby ołtarza; Wielki Czwartek – godz. 15.00, w 

Wielki Piątek – godz. 15.00, w Wielką Sobotę o godz. 12.00  
11. Marianki starsze i młodsze mają swoje służby w Wielki Czwartek, w 

Wielką Sobotę, na Rezurekcji, w drugi dzień świąt i we wszystkie niedziele 
wielkanocne  

12. Fachowców bardzo proszę o zrobienie grobu Pańskiego  
13. Zapraszam w ostatnią Niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z 

Kazaniem o godz. 15.45  
14. Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o 9.00  
15. We wtorek  próba chóru o godz. 19.00  
16. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  
17. Bardzo serdecznie zapraszam do spowiedzi wielkanocnej i życzę 

Parafianom oraz naszym Gościom błogosławionych, zdrowych, miłych i 
radosnych świąt wielkanocnych 

 



Święty tygodnia: św. Maria Bernadeta 
 Św. Maria Bernadeta Soubirous, dziewica, zakonnica (1844-1879). Była 

córką ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której 

pasała owce. Po trzech latach wraca do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do 

i Komunii Świętej i wtedy 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła 

się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej 

oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża 

objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium 

w Lourdes. Aby uniknąć pielgrzymów i ciekawskich, zamieszkała w zakonnym 

zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, do którego później oficjalnie wstąpiła. Zmarła 16 

kwietnia, mając 35 lat.  

Księga Izajasza 50,4-7.  

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 

uczniowie. 

Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 

moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

Humor 

Ojciec do Jasia: 

- Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, co do ciebie 

mówi. 

- Ale tato... 

- Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to osiągnąć. 

Jasio zwierza się koledze: 

- Wydaje mi się, że moi rodzice mnie nienawidzą. 

- Dlaczego tak myślisz?! 

- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli... 

- Do kąpieli różne rzeczy się bierze. 

- Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?! 

Do Jasia na basenie podchodzi ratownik: 

- Nie wolno sikać do basenu! 

- Ale wszyscy sikają do basenu! - broni się Jasio. 

- Może - mówi ratownik - Ale nie z trampoliny! 


