
 

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 

 

13. – 19. 11. 2017 

XXXII Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy 

i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć 

roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś 

razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody 

opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na 

spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A 

nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 

gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie 

raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na 

ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 

„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie 

znam was”. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 11. 2017 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polskich 
Matki Boskiej Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobrodziejów 

kościoła 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Irenę Cendlewską w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 14. 11. 2017 – bł. Marii Luizy Merkert 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych  

18. 00 Do Mił. Bożego za ++ teściów Annę i Teodora Witola w rocznicę śm., ich 

rodziców, dzieci Małgorzatę i Jerzego, zięcia Jerzego Kala, za ++ rodz. Zofię i 

Józefa Materla, zaginionego brata Jerzego, + siostrę Marię, Helmuta 

Jaszkowic i siostrzeńca Jerzego 

18. 30 Katecheza dla bierzmowańców z III kl. Gimnazjum 

 Środa 15. 11. 2017 – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra K. 
7. 00 Za + siostrę Agnieszkę Hoffman w 10 r. śm., za brata Jana, za ++ rodziców 

Franciszka i Gertrudę oraz za ++ dusze, które znikąd nie mają ratunku 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Marię Kondziela w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 16. 11. 2017 – Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik 

św. Piotra i Pawła, św. Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy, dz. 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za wszystkich naszych zalecanych zmarłych i za dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Walerkę Ochota, za jej męża Konrada, za ++ rodz. z obu stron, za braci i  

siostry 

 Piątek 17. 11. 2017 – św. Elżbiety Węgierskiej 
7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców, 

rodzeństwo i krewnych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodziców Stefanię i 

Mieczysława Gierczyckich, brata Czesława, za ++ z rodz. Gierczycki – Dec - 

Migała - Fryda i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 18. 11. 2017  - bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m. 
7. 00 Za + syna Huberta Kiełbasa, ojca Antoniego, za ++ z pokr. i d.op. 

13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Edeltraudy i Stanisława Wójcik z ok. 60 r. ślubu, za dzieciz rodzinami, za 

wnuki i prawnuki 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 



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. Małgorzaty z ok. ur., za męża, dzieci z rodzinami i całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Macieja Wilczyńskiego z ok. 

rocznicy urodzin, za rodziców, dziadków i w int. całej rodziny  

- Za + Jana Janikula w rocznicę śmierci, za + żonę Annę i za + syna Hansa  

- Za + syna Piotra Warwas, ++ rodz. Marię i Teodora Okos, ++ braci Alfonsa, 

Huberta, Jerzego i Józefa, dwie zmarłe bratowe Katarzynę i Annę oraz za ++ z 

tej rodziny 

 Niedziela 19. 11. 2017 – Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
8. 00 - Za ++ rodz. Łucję i Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, córkę Annę, za + 

Alojzego Hanza Wloch, pokr. i d.op.  

- Za + Huberta Sauerbier, jego ++ rodziców, teściów i za + szwagra Józefa 

Buczek, który zmarł za granicą 

10. 30 - Dz.  błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Magdaleny i Józefa Matejka z ok. Damentowych Godów - 60 rocznicy 

ślubu, za dzieci z rodzinami, wnuki i w int. całej rodziny prosząc o wszelkie 

potrzebne łaski  

- Za ++ Annę i Franciszka Piechota oraz za ++ z rodzin  Piechota – Matejka – 

Nocoń, ++ Kaplanów i dusze opuszczone  

- Z ok. 75 r. ur. w int. Konrada Dras i za całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych w wypominkach 

16. 30 Za ++ rodziców Annę i Piotra Frejlich, ich synów Gintera i Jana, synową 

Jadwigę i Piotra oraz pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: święto rocznicy poświęcenia kościoła Katedralnego 

w Opolu (czwartek), bł. Marii Luizy Merkert (wtorek) i bł. Karoliny Kózkówny 

(sobota)  

2. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. 

wieczorną. (do niedzieli 19 listopada)  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek na Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie  

4. Dziękuję bardzo mężczyznom, którzy brali udział w porządkowaniu naszego 

cmentarza parafialnego  

5. Kaznodzieją odpustowym i sumistą będzie Ojciec Grzegorz Kramer Jezuita  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej spotkanie Marianek 

8. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów 

 
 



Patron tygodnia – św. Elżbieta Węgierska  

Św. Elżbieta Węgierska, królowa (1207-1231). Córka Andrzeja II króla Węgier. 

Mając 14 lat poślubiła landgrafa Turyngii, Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się 

troje dzieci. Mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim 

prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała w Marburgu, gdzie 

ufundowała szpital. W 1228 roku złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit 

tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez 

reszty chorym i biednym. 

W 4 lata po śmierci kanonizował ją Grzegorz IX. 

Jest patronką elżbietanek, III zakonu św. Franciszka, Niemiec, Węgier. Jej imię 

przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich. 

W IKONOGRAFII św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim. 

Jej atrybutami są: chleb, kilka monet. róże, w które według legendy zamienił się chleb 

w chwili, gdy ukradkiem wynosząc go dla biednych natknęła się na męża, który z tego 

powodu robił jej często wyrzuty. różaniec. 

 Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44) 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Czuwajcie i bądźcie gotowi,  

bo o godzinie, której się nie domyślacie,  

Syn Człowieczy przyjdzie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Humor 

Rozmawiają dwaj kumple: 

- Ty, pilnie potrzebuję pomocy psychologicznej. 

- Już polewam. 

Kobieta chwali się sąsiadce: 

- Doprowadziłam do tego, że mój mąż pali tylko po dobrym obiedzie. 

- To pięknie! Jeden papieros na rok jeszcze nikomu nie zaszkodził... 

Na komisariat przyprowadzono dwóch włóczęgów. 

- Gdzie mieszkasz? - policjant pyta jednego z nich. 

- Nie mam domu. 

- A ty? - pyta drugiego. 

- Ja mieszkam naprzeciwko kolegi. 


