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10. – 16. 09. 2018 

Dożynki Parafialne 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął 

go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a 

spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. 

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko 

uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 

 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie 

ma względu na osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie 

i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na 

bogato przyodzianego i powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego 

zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie 

różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na 

bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go 

miłują? 

  



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 09. 2018  

18. 00 Za + teścia Stefana Sklorz i o zdrowie w int. Jadwigi, za ++ z rodz. i pokr. 

 Wtorek 11. 09. 2018  

18. 00 Za + Jadwigę Świerc, za męża Ludwika i całe pokr. 

 Środa 12. 09. 2018 – Najświętszego Imienia Maryi 
7. 00 Za + Marię Buchta w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo 

18. 00 O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Boskiej w int. rodziny Pietruszka 

 Czwartek 13. 09. 2018 – św. Jana Chryzostoma – MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

18. 00 Za ++ Alojzego i Martę Salzburg, ich rodziców, rodzeństwo, krewnych, za ++ 
Marię i Konrada Smandzik oraz dusze czyśćcowe 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI  BOSKIEJ  FATIMSKIEJ z czytaniem  
zalecek 

 Piątek 14. 09. 2018 – Podwyższenie Krzyża Św. - święto 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za + Lidię Okos w 8 r. śm., za ++ Ritę i Gintera Nieman, chrzestnego  
Helmuta i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kl. III 

 Sobota 15. 09. 2018  - NMP Bolesnej 
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. Błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 
Boże błog. w int. Bernadety i Ditmara Wocławski z ok 30 r. ślubu orz w int. 
najbliższej rodziny  
- Za + Małgorzatę Kampa w rocznicę śm., za + córkę Barbarę, syna Jana i za 
++ z pokr.  
- Za + Janinę  Bożek w 2 r. śm., za + Stanisława Bożek, pokr. i d.op.  
- Za + Feliksa Piechota w rocznicę śm., za ++ rodziców, rodzeństwo z obu 
stron i za + Michała 
- W 50-tą rocznicę ukończenia SP w Groszowicach (rocznik 1953) z podz. za 
otrz. łaski, z pr. o zdrowie i Boże bł. a także za chorych i ++ absolwentów tego 
rocznika oraz za żyjących, chorych i ++ nauczycieli, żyjących i ++ kapłanów 
tej szkoły, z pr. o dalsze łaski i zdrowie 

 Niedziela 16. 09. 2018 – XXIV Niedziela Zwykła – Dzień 
Środków Społecznego Przekazu 

8. 00 Za + Gerharda Bernat z ok. urodzin, za jego rodziców, teściów, pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ Franciszkę i Pawła Lyra, córkę Elfrydę, zięcia Jana, ++ rodziców i za 
++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 ć 

  

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Bóg zapłać naszym Rolnikom i Gospodarzom za uroczyste przygotowanie 

tegorocznych DOŻYNEK PARAFIALNYCH  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Jana Chryzostoma i MB 

Fatimskiej (czwartek), Podwyższenia Krzyża Św. – uroczystość patronalna 

katedry oplskiej (piątek), wspomnienie MB Bolesnej (sobota)  

4. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie w czwartek o godz. 20.00  

5. Od soboty do poniedziałku (15 – 17 IX) Triduum dla dzieci i  młodzieży ku czci 

Św. Stanisława Kostki  

6. Na Górze św. Anny od piątku  do niedzieli (13 – 16 IX) uroczystości odpustowe 

ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi  

7. Dzisiaj 9 września jest wyznaczona zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny 

w Opolu  

8. Można już zamawiać Msze św. na przyszły rok kalendarzowy (jubileusze i 

ważne Msze św. rocznicowe) 

 

Patron tygodnia – św. Katarzyna Genueńska 

Św. Katarzyna Genueńska, wdowa (1447-1510). Córka wicekróla Neapolu. W 

szesnastym roku życia została przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, 

człowiekiem, który miał już pięcioro nieślubnych dzieci. Związek nie był szczęśliwy. 

Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła życie towarzyskie, 

właściwe jej sferze. 11 marca 1473 roku doznała łaski nawrócenia i przemiany, odtąd 

modlitwę połączyła z surowymi postami i pokutą. Działalność charytatywną 

skoncentrowała szczególnie na posługiwaniu chorym. 

W roku 1490 objęła kierownictwo szpitala. Podczas epidemii, jaka nawiedziła miasto, 

ciężko zachorowała. Jej mąż, który wcześniej nawrócił się i razem z nią służył 

biednym oraz chorym, zmarł podczas tej zarazy Katarzyna była mistyczką. Miała dar 

wizji i duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Wiele cierpiała. Zmarła 15 września 

1510 roku. Pozostawiła cenne pisma na temat życia duchowego oraz czyśćca. 

Kanonizowana przez Klemensa XII w 1737 roku. Jest patronką Genui, a także chorych 

i szpitali. 

 



ZAPACH CHLEBA 
  

Świeżutkim chlebem dom pachniał cały 

W tamte sobotnie dni utrudzone, 

Kiedy zmęczeni z pól powracali 

Po ciężkiej pracy w trudzie i w znoju. 

  

Ten zapach chleba tańczył po izbie 

Bielonej wapnem,  w tatarak strojnej. 

Na stole krzyż i biały obrus, 

Na którym chleb kładło się godnie. 

  

Matczyne dłonie ten święty bochen 

Z czcią unosiły całując szczerze, 

Kreśląc  znak  krzyża Chrystusowego 

Na upieczonym świeżutkim chlebie. 

  

Dziś, gdy po latach pamięcią wracam 

Do dni dzieciństwa pachnących  chlebem, 

Chciałbym prosić: mamo, daj jeszcze 

Twojego chleba kawałek jeden. 

 

Humor 
- Piotrusiu wstawaj. Bo spóźnisz się do szkoły. 

- Tato, czy mogę nie iść na pierwszą lekcję? 

- A jaka to lekcja? 

- Wiedza o społeczeństwie. 

- Możesz nie iść. 

- Co za Poczta. Bezczelni listonosze wrzucają awizo do skrzynki a nawet nie 

sprawdzają czy ktoś jest w domu. 

- Zejdź i mu nawtykaj. Jak wezwie policję, to pokażesz awizo, że nie było cię w domu. 

- Niech się pani zdecyduje zostać moją żoną, a postaram się, żeby pani było jak w raju. 

- To znaczy, że sukienki nie kupi mi pan wcale. 


