
 

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 

6. – 12. 03. 2017 

I Niedziela Wielkiego Postu  

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 

A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby 

te kamienie stały się chlebem». 

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych"». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni 

i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 

"Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 

uraził swej nogi o kamień"». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego"». 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 

świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i 

oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"». 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 03. 2017  

7. 00 Za ++  Franciszkę, Franciszka, Marię, za ++ rodziców i d.op. 

18. 00 Za ++ rodziców, syna, dwie córki, Różę i Pawła Warwas i w int. Bogu 

wiadomej 

 Wtorek 7. 03. 2017 – św. Męczennic Perpetuy i Felicyty 
18. 00 Za + Edwarda Nawrockiego w I r. śm., za + matkę Helenę, za ++ rodziców 

Apolonię i Stefana Kwaśniak oraz d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 8. 03. 2017 – św. Jana Bożego, zakonnika – Dzień Kobiet 
7. 00 Do B.Op. MBNP w int. wszystkich naszych Niewiast z okazji Dnia Kobiet 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Józefa z ok. 75 r. ur., za żonę Jadwigę, za synów z rodzinami i w int. całej 

rodziny 

 Czwartek 9. 03. 2017  - św. Franciszki, zakonnicy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców i 

krewnych 

9. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 10. 03. 2017   
17. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + Zofię Zbilut, męża 

Laurencjusza, + córkę, pięciu synów, dwie synowe, za ++ z rodzin Zbilut – 

Kurek i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 11. 03. 2017  - św. Kazimierza Królewicza – I sob. m-ca 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Sebastiana z ok. ur. oraz w int. Ojca Natana o potrzebne łaski i dary Ducha 

św. na dalsze lata pracy  

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

int. Marii Kondziela z ok. 85 r. ur., za córki, wnuka, wnuczkę i o opiekę Bożą 

dla całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Wiktorię Rutkowską, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za Wiktorię Kędzior z ok. drugiej rocznicy urodzin, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Za + Agnieszkę Kostka w 30 dz. po śm.  

- Za + męża i ojca Guido Płaczek z ok. urodzin, za ++ rodz. Stantke – Płaczek 

i d.op. 

  



Niedziela 12. 03. 2017 – II Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za + męża Eryka Sahs w dniu urodzin, jego ++ rodziców, braci i teściów 

10. 30 Za ++ spoczywających na naszym cmentarzu, szczególnie za zmarłych w roku 

2016 – Msza św. ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego Ireneusza Oszajcy  

- Za roczne dziecko Piotra Wojciecha Kucharski, za rodziców, dziadków i 

chrzestnych 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za +  męża i ojca Jana Lelit w 25 r. śm., za ++ rodz., teściów, siostry Gertrudę 

i Krystynę, za krewnych i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła. Na opał zebrano 4.668 zł. 40 gr. i 20 Euro  

2. Podziękowanie także za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium  

3. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

4. W  środę zapraszam nasze Niewiasty na Mszę św. z ok. Dnia Kobiet 

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

6. W niedzielę 12 marca zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy (AD 

GENTES) 

7. W naszej Parafii PEREGRYNACJA  KOPII OBRAZU MATKI BOSKIEJ    

OPOLSKIEJ będzie miała miejsce w dniach 18 - 25 marca. W  tym czasie 

będziemy przeżywali rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi Ojciec 

Jezuita Henryk Całka 

8. Zachęcam do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach  

9. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych 

Patron tygodnia – św. Jan Boży 

Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat Zakonny. Urodził się w Portugalii. Mając kilka lat, 

pod wypływem opowieści przygodnego wędrowcy wiedziony chęcią poznania świata, 

opuścił potajemnie rodzinny dom. Po parotygodniowej wędrówce znalazł schronienie 

i opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwał 

małego chłopca "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Mając dwadzieścia kilka lat 

opuścił dom opiekunów Kilkakrotnie zaciągał się do wojska. Brał udział w wojnie 

hiszpańsko-francuskiej, był pod Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba. 

Przebywał w afrykańskiej Ceucie, następnie na Gibraltarze. Przez pewien czas był 

wędrownym księgarzem. Podczas pobytu w Granadzie, pod wpływem kazania św. 

Jana z Avili, podjął radykalną zmianę swego życia. Żywiołowość, z jaką okazywał żal 

za grzechy i duchową przemianę, spowodowała, że posądzono go o postradanie 

zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, w którym zetknął się 



z nieludzkimi sposobami traktowania chorych. Kiedy odzyskał wolność, podjął się na 

stałe opieki nad chorymi. Założył własny szpital, który utrzymywał z kwesty 

Organizował w nowej formie szpitalnictwo. Opiekował się także sierotami, ludźmi 

starymi, bezdomnymi, ubogimi, wędrowcami. z czasem pozyskał sobie towarzyszy- 

tworząc początki zakonu szpitalnego zwanego "dobrymi braćmi - bonifratrami". 

Wyczerpany pokutą i niezwykle aktywnym trybem życia św. Jan zmarł w roku 1550, 

mając 55 lat. Jego relikwie spoczywają w Granadzie. Jest patronem Granady; 

księgarzy, chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem służby zdrowia. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest w prostym habicie bonifratra. w ręku trzyma 

przekrojony owoc granatu, z którego wyrasta krzyż. 

Jego atrybutami są: cierniowa korona, żebrak na plecach, żebrak u stóp. 

List do Rzymian 5,12-19.  
Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w 
ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 
ma Prawa. 
A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 
zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem 
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na 
nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 
Chrystusa. 
I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym 
przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok 
potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, 
królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. 
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

Humor 

- Baco, macie takiego małego pieska i wieszacie na furtce napis UWAGA PIES?! 

- A bo mi go już 3 razy zdeptali... 

Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę: 

- Baco, którędy do Zakopanego? 

- A za ile? 

- Jak to, baco, za ile?! Za Bóg zapłać! 

- A, to niech was Bóg prowadzi... 


