
 

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 
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XVI Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 

Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i 

odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na 

swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 

Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz 

więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 

A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza"». 

Inną przypowieść im powiedział: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka 

gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 

Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych 

jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego 

gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 

zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko 

zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści 

nic im nie mówił. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 07. 2017 – św. Kingi, dz. 

7. 00 Za + Gertrudę Czaja, Annę Bednorz i Irenę Dziadźko 

 Wtorek 25. 07. 2017 – św. Krzysztofa i Jakuba, Ap. 
18. 00 - Za + ojca Hubera Meryk w dniu urodzin, za + żonę Marię i ++ z rodz. 

Meryk, pokr, i d.op.   

- Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w int. naszych kierowców 

 Środa 26. 07. 2017 – św. Anny - Matki NMP – Głównej Patronki 

Dziecezji Opolskiej 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Anny w int. naszych Wdów, za wszystkie 

Niewiasty i za Kobiety noszące imię świętej Patronki 

18. 00 Za + dziadka Rocha Matuszek w 50 r. śm., za ++ bliższych i dalszych i d.op. 

 Czwartek 27. 07. 2017 – św. Joachima – Ojca NMP 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Schenk - Orlik, ++ braci Jana i Huberta, ++ siostry Magdalenę i 

Bernadetę 

 Piątek 28. 07. 2017  
18. 00 Za + Jadwigę Szulc w rocznicę śm., za + syna Tomasza Kokoszka w 4 r. śm. i 

pokr. 

 Sobota 29. 07. 2017  - św. Marty 
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. matki Hildegardy Zając z ok. 85 r. ur., za dzieci z rodzinami, wnuki, 

prawnuki i za + męża Konrada w 2 r. śm., syna Józefa, za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + Alfonsa Goworek w dniu urodzin  

- Za + Piotra Henryka Sieroń w rocznicę śm.  

- Za + Klarę Okos, jej męża Józefa, ++ dzieci Józefa,Waltra i Stefanię, pokr. i 

d.op.  

- Za +  ojca Gerharda Faszynka w 6 r. śm., za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + matkę Martę Barteczko w 12 r. śm., jej męża Jerzego, za syna Józefa, 

za ich  rodziców, za wnuka Artura i za ++ z pokr.  

- Za ++ rodz. Stanisława i Mariannę Kocerka, za + męża Karola, syna 

Stanisława, synową Wiesławę, siostrę Kazimierę oraz Stefanię i za wszystkich 

++ z całej rodziny 

 Niedziela 30. 07. 2017 – XVII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + brata Daniela Słabczyński w rocznicę śm. i za ++ z pokr. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Hildegardy Franczok z ok. 89 r. ur., za męża 

Franciszka i za dzieci z rodzinami i za ++ z rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Sebastiana Miśkiewicz w 2 r. śm. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: we wtorek św. Krzysztofa – patrona kierowców, w 

środę św. Anny, głównej patronki diecezji – uroczystość, w czwartek św. 

Joachima, a w sobotę św. Marty – wspomnienie  

2. We wtorek po Mszy św. wieczornej poświęcenie wszystkich pojazdów – 

zapraszam  

3. W środę wszystkie wdowy i niewiasty zapraszam na Mszę św. w ich intencji  

4. W dzisiejszą niedzielę 23 lipca zbiórka do puszek przed kościołami całej 

diecezji na  rzecz ofiar anomalii pogodowych na Opolszczyźnie, o czym była 

mowa tydzień temu w apelu Ks. Biskupa Andrzeja Czai  

5. Za tydzień 30 lipca comiesięczna kolekta parafialna na obraz „Ostatniej 

Wieczerzy”  

6. Od przyszłej niedzieli przez trzy kolejne tygodnie Rada Parafialna będzie 

rozprowadzać CEGIEŁKI NA UTRZYMANIE NASZEGO CMENTARZA 

PARAFIALNEGO  

7. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (29- 30) lipca obchody odpustowe ku 

czci św. Anny 

c.d. ewangelii Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w 

przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata». 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili 

Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». 

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 

Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie 

Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a 

żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 

i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, 

niechaj słucha!» 
 

Patron tygodnia – św. Anna i św. Joachim 

Św. Anna i św. Joachim (+I w.). Rodzice Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie 

przekazały o nich żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura 

apokryficzna. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV wieku do 

dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom 



Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go 

krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz 

kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, 

młynarzy powroźników, żeglarzy Św. Joachim czczony był w dawnej Polsce jako 

"protektor Królestwa". Oboje patronują małżonkom. 

Apokryficzna "Protoewangelia Jakuba" z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli 

bezdzietni. Joachim w podeszłym wieku udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni 

i nocy modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś błagała Boga w swoim 

domu o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Zostali wysłuchani. Anioł zapowiedział im 

narodzenie się dziecka. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, 

oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Według jednej z legend Annie przypisuje 

się "trinubium" - po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż. 

W IKONOGRAFII św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz 

obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. 

Od XIV wieku pojawia się nowy motyw ikonograficzny, tzw. Anna Samotrzecia - 

ukazujący Annę z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Ulubionym tematem jest św. Anna 

ucząca czytać Maryję. 

Niektóre Jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. 

Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub 

w płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. 

Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na 

zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, 

zwój. 

List do Rzymian 
Bracia: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 

modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 

można wyrazić słowami. 

Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą Bożą. 

Humor 

Do pomocy społecznej zgłasza się kobieta w sprawie zasiłku na dzieci. Urzędnik ją 

wypytuje: 

- Ile ma pani dzieci? 

- Dziesięcioro. 

- Imiona? 

- Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan, Brajan i Brajan.  

- Rany! To nie jest bez sensu? 

- Wie pan, jakie to wygodne? Wystarczy zawołać: "Brajan, obiad" i wszyscy 

przybiegają. 

- A jak chce pani zawołać konkretnego? 

- To wtedy wołam po nazwisku. 


