
 

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 

4. – 10. 03. 2019 

VIII Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie 

jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym 

oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w 

twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 

swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by 

dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 

zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z 

dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 

wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

 

Czytanie z Mądrości Syracha 
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. 

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego 

wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 03. 2019 – św. Kazimierza królewicza 

II Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszkę, pokr. i dusze czyśćcowe 

18. 00 Za + męża Leonarda Wodeckiego, za jego ++ rodziców Martę i Emanuela 

Wodeckich oraz za ++ Zofię i Antoniego Fugas 

 Wtorek 5. 03. 2019 – III Dzień Adoracji NS 

7. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za ++ Krystynę i Alojzego Jaskóła, Zofię i Stanisława Wójcik oraz d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania – III Kl. Gimnazjum  

 Środa 6. 03. 2019 – Środa Popielcowa 

7. 00 Za naszych zmarłych, za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne i za dusze czyśćcowe 

9. 00 Za żyjących Dobrodziejów naszego kościoła oraz za nasze Rodziny i Dzieci 

18. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, synów Karola i Leona, 

krewnych z rodzin Sowada – Jurczyk i d.op. 

 Czwartek 7. 03. 2019 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne  

- W pewnej intencji z ok. urodzin i w int. całej rodziny  

- Droga Krzyżowa 

17. 00 Godzina Święta i Adoracja Najśw. Sakramentu 

18. 00 Za + Małgorzatę Langosz w 30 dz. po śm. 

 Piątek 8. 03. 2019 – Dzień Kobiet 

7. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. wszystkich naszych Niewiast 

z ok. Dnia  Kobiet z pr. o zdrowie, Boże błog. i wszelką pomyślność 

17. 30 Droga  Krzyżowa 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Irenę Szabelską w I r. śm., za + 

ojca Ignacego Szabelski, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 9. 03. 2019 – 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. Zuzanny z ok. urodzin  

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

int. Wiktorii z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i chrzestnych  

- Za + matkę Irenę Gawron w 20 r. śm., za + ojca Zdzisława, za ++ rodziców 

Karolinę i Andrzeja Fedunik, za ++ z rodz., pokr. i dusze czyśćcowe  

- Za + Waleskę Ochota, + Konrada, za ++ rodz. z obu stron i d.op.  

- Za ++ Antoniego i Gertrudę Kokot, rodziców, rodzeństwo i za + hrabinę Jutę  



- Za + Zofię Sbielut w 25 r.śm., za + męża, córkę, pięciu synów, za ++ rodz. i 

teściów  

- Za + Barbarę Rogowską w I r. śm.  

- Za + Edwarda Nawrockiego i za dusze w czyśćcu cierpiące  

- Za + żonę Stefanię Płaczek, syna Huberta, za ++ rodz. Józefa i Marię 

Płaczek, za ++ teściów Helenę i Pawła Stantke, Gertrudę Stantke, Jadwigę 

Warwas i pokr.  

- Za ++ rodziców i teściów Mariana i Salomeę Kapałka, za ++ Franciszka i 

Mariannę Dusza i pokr.  

 Niedziela 10. 03. 2019 – I Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za + męża Eryka Sahs w dniu urodzin, za ++ teściów i braci 

10. 30 Za + Wojciecha Kunickiego, syna Zbigniewa, ++ z pokr. oraz ++ z rodziny 

Klimkowskich - Kunickich, pokr. i d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Beaty z ok. urodzin, za męża Waldemara, syna Dominika i w int. Mamy 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek i wtorek  całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu poprzedzona i zakończona Eucharystią, w 

poniedziałek liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza  

2. Plan adoracji  znajduje się w gablotce  

3. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła. Druga kolekta na ten cel to 5 112 Zł i 96 Gr oraz 5 Euro i 30 

Eurocentów  

4. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje wiernych do 

obchodu misterium paschalnego. Poświęcenie i posypanie popiołem na 

wszystkich Mszach św. Wiernych obowiązuje w tym dniu POST ŚCISŁY, tzn. 

jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu 

pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje 

wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego 

Postu  

5. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą wyznaczoną kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

7. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru parafialnego 

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

9. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów  

10. Zaprasza się do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Do światła”. Film 

opowiada o życiu i męczeństwie bł. Alojzego Ligudy, pochodzącego z Winowa. 

Seans odbędzie się w kinie Helios w sobotę 16 marca o godz. 16.30 i 19.00. 

Bilety w cenie 13 zł. są do nabycia w zakrystii 



Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się 

słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, 

twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest 

grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie 

dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. 

Patron tygodnia – św. Perpetua i św. Felicyta 

Św. Perpetua i św. Felicyta, mężatki, męczennice († 203). Obie były młodymi 
mężatkami. Oskarżone jako chrześcijanki zostały pojmane i sprowadzone do 
Kartaginy. Św. Perpetua miała malutkiego synka, którego jej przynoszono do 
karmienia. Św. Felicyta była w ósmym miesiącu ciąży. Urodziła w więzieniu dziecko, 
które jej odebrano. Zachowały się autentyczne dokumenty, opisujące powyższe 
wydarzenia pamiętnik pisany w więzieniu przez św. Perpetuę oraz relacja naocznego 
świadka. Mimo próśb ojca, który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, nie wyrzekła się 
swojej wiary. Podczas procesu obie kobiety i trzech mężczyzn skazano na śmierć. Tuż 
przed męczeństwem otrzymały chrzest, bowiem w czasie aresztowania były jeszcze 
katechumenkami. Na arenie wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie okazały 
się zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je mieczami. 
Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Liturgia przypominała imiona 
świętych "bohaterek wiary" Perpetuy i Felicyty w każdej Mszy aż do 1969 roku. 
W IKONOGRAFII św. Perpetua przedstawiana jest w bogatym stroju patrycjuszki, z 
naszyjnikiem, welonem. Św. Felicyta w skromnej sukni bez ozdób. 

Humor 

Wiezie taksówkarz kobietę. Na zakończenie kursu okazuje się, że ta nie ma kasy. Więc 

taksówkarz zawraca i jedzie za miasto na piękną, zieloną łączkę. Zatrzymuje się, 

otwiera bagażnik, wyciąga z niego koc i kładzie na trawę.  

- Ależ proszę pana, ja na pewno oddam panu pieniądze, proszę nic mi nie robić, mam 

dzieci i męża ... – mówi prawie płacząc kobieta. 

- A ja 40 królików, rwij trawę – odpowiada taksówkarz. 

Anglik i Szkot jadą pociągiem. Na każdej stacji Szkot gdzieś szybko wychodzi i 

wraca, ledwo oddychając, tuż przed odjazdem pociągu. Anglik nie mógł pohamować 

ciekawości i pyta: 

- Gdzie pan szanowny tak biega? 

- Od kardiologa wracam. Powiedział, że mogę w każdej chwili umrzeć. Dlatego 

kupuję bilet tylko do następnej stacji. 


