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

29. 02. – 6. 03. 2016
III Niedziela Wielkiego Postu
Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych
Ewangelia wg św. Łukasza 13,1-9.
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i
zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu
na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię
wyjaławia?"
Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i
obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć».

Intencje mszalne
Poniedziałek 29. 02. 2016 – Katedry św. Piotra - święto
7. 00 Za + siostrę Małgorzatę Płaza w dniu jej urodzin, za ++ rodziców i całe
pokrewieństwo
9. 00 Za + Ks. Proboszcza Franciszka Haase z ok. rocznicy śmierci, za naszych ++
Kapłanów, Siostry Zakonne i za naszych zalecanych zmarłych
18. 00 Za ++ Marię i Andrzeja Matuszek, ich dwie ++ córki, siedmiu synów i cztery
synowe
Po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców - ojców i matek

Wtorek 1. 03. 2016
7. 00 Za + Mariannę Spyra, która zmarła w Niemczech, za jej ++ rodz. Elżbietę i
Waldemara, pokr. i krewnych
9. 00 Za ++ rodz. Łucję i Antoniego Soppa, Marię i Antoniego Wieczorek, ich ++
dzieci, za Edeltraudę i Joachima Wystup, Waltra Kurpiers, ++ z całej rodziny i
d.op.
18. 00 Za ++ rodziców Kałuża – Miemiec – Kondziela i pokr.
Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży z udziałem kandydatów do
bierzmowania

Środa 2. 03. 2016 – św. Heleny – Zakończenie Rekolekcji
7. 00 Intencja wolna
9. 00 Intencja wolna
18. 00 Za + męża Gintera Jaguś w 30 r. śmierci, za jego ++ rodz., teściów i pokr. z
obu str. oraz d.op.

Czwartek 3. 03. 2016 – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 O nowe i liczne powołania do Służby Bożej
Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców,
rodzeństwo i d.op.
17. 00 Godzina Święta
18. 00 Za + Piotra Henicke w 30 dz. po śm.

Piątek 4. 03. 2016 – św. Kazimierz królewicza – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów naszego kościoła i
w int. Chorych
17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z udziałem dzieci i młodzieży)
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodz. Jana i Annę Wolny,
za ich wnuka Tomasza, za ++ teściów Józefa i Stefanię i za ++ krewnych z
obu stron
Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 5. 03. 2016 – I sob. m-ca
7. 00 Do Niepokalanego Serca MNP w int. Czcicieli i Ofiarodawców
Po Mszy św. Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
12. 00 Modlitwa różańcowa o pokój na świecie, za Kościół św. i za

prześladowanych chrześcijan
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny w pew. int. z okazji ur.
- Za + męża i ojca Jana Lelit w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, teściów i
krewnych z obu stron
- Za ++ rodziców Józefa i Annę Dittrych, ich ++ rodziców, rodzeństwo, ++
krewnych i d.op.
- Za ++ Antoniego i Gertrudę Kokot, ++ rodziców, rodzeństwo, + Angelę
Buchta i Hrabinę Jutę
- Za ++ Gerharda i Gertrudę Śladek, ich rodziców i pokrewieństwo
- Za ++ Joachima Blauth, za ++ z rodz. Blauth – Zgadzaj
- Za + Franciszkę z ok. urodzin, za + męża Franciszka, ++ dzieci, pokr. i dusze
czyśćcowe

Niedziela 6. 03. 2016 – IV Niedziela Wielkiego Postu
8. 00 Za ++ rodz. Szymona i Władysławę Kwiatkowskich, ++ z pokrewieństwa z
obu stron
10. 30 Za + Wojciecha Kunickiego, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodz.
Klimkowskich i d.op.
15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16. 30 Za + męża Eryka Sas w dniu urodzin, za ++ rodziców, ++ braci, ++ teściów,
pokr. i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszej

świątyni i za zbiórkę do puszek przed kościołem z ubiegłej niedzieli na Misyjne
Dzieło Pomocy „AD GENTES”. Na ten cel wpłynęło 661 Zł i 48 Gr.
2. Z Ojcem Bogdanem zapraszamy do licznego udziału w tegorocznych
rekolekcjach wielkopostnych
3. W czwartek zapraszam na Godzinę Św. w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych i wszystkich Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa do udziału we Mszy
św. pierwszopiątkowej
4. W piątek przypada święto św. Kazimierza Królewicza
5. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00
6. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W
zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy się
modlili w czasie Dróg Krzyżowych
7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru
8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00
9. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie
modlitwy: Oto ja najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed wizerunkiem Chrystusa
Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni odpust cząstkowy.
Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny
10.Zaprasza się mieszkańców Groszowic w czwartek na godz. 16.00 do filii
Biblioteki przy ul. Buhla (obok kościoła) na prelekcję o historii Groszowic,
którą wygłosi Wiesław Długosz

Opowiadanie – Niechciany przyjaciel
Pana Romualda strasznie bolały nogi, zwłaszcza kolana, poszedł więc do lekarza.
- To reumatyzm - powiedział lekarz - zapiszę panu kota.
- Przepraszam, nie dosłyszałem.
- Zapiszę panu kota! - zaczął mówić głośniej. - Będzie go pan jak najczęściej kładł na
kolana, a nawet z nim spał w jednym łóżku.
- Czy nie ma na to jakichś leków?
- Są - wykrzywił wargi - ale nieskuteczne. A kota kupi pan w aptece przy rynku.
Pan Romuald nigdy nie marzył o posiadaniu kota, ale też bardzo chciał pozbyć się
bólów w nogach, skierował więc swoje kroki w stronę apteki. Aptekarka spojrzała na
receptę.
- Chce pan kotkę czy kocurka?
- Wszystko jedno.
Po chwili opuścił aptekę z kotką w torbie.
Z kotką bardzo szybko się zaprzyjaźnił. Giza - tak ją nazwał - chętnie spoczywała na
jego kolanach, nie odstępowała go też podczas snu. Dlatego już po miesiącu poczuł się
lepiej, a po pół roku był całkiem zdrów. Uznawszy, że powinien opowiedzieć o tym
doktorowi, odwiedził go pewnego dnia.
- Bardzo się cieszę, że bóle minęły - powiedział doktor. - Teraz już kot nie jest panu
potrzebny. Może go pan odnieść do apteki.
- Teraz to Pan przesadził. To nie przedmiot do przestawiania!
- Z tego co pamiętam, to nie był pan zachwycony propozycją kuracji
- Czasem w życiu drogocenne skarby dostajemy w najmniej oczekiwany sposób.

Patron tygodnia – św. Franciszek z Paoli
Św. Franciszek z Paoli, pustelnik. Urodził się w 1416 roku. Pochodził z ubogiej
rodziny w Kalabrii. Mając kilkanaście lat udał się na pustkowie i podjął życie eremity.
Jego asceza, gorliwość sprawiły, że zaczęli przybywać do niego uczniowie. z myślą o
nich założył klasztor i nazwał ich "braćmi najmniejszymi" minimi. Wezwany do
Francji przez umierającego Ludwika XI, wywarł na nim i na otoczeniu niezapomniane
wrażenie. Został doradcą Karola VIII. Jako asceta wzorował się na doświadczeniach
ojców pustyni. Umarł 2 kwietnia 1507 roku w Tours. Beatyfikowany w 1513 roku,
kanonizowany w 1519. Św. Franciszek (de Paula) jest głównym patronem Królestwa
Neapolu, Sycylii, Kalabrii. Za swego opiekuna uznały go m. in. miasta: Tours, Frejus,
Turyn, Genua, Neapol. Podanie głosi, że kiedy statek nie chciał zabrać Świętego na
Sycylię, gdzie miał założyć nowy klasztor, przepłynął z Italii na tę wyspę na swoim
płaszczu. Patron włoskich marynarzy.

