
 

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 

 

25. – 31. 03. 2019 

III Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że 
owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 
winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w 
swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu 
odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 
nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda 
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w 
imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 
i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na 
pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli 
skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali 
– i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś 
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się 
zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 03. 2019 – Zwiastowanie Pańskie - Uroczystość 

7. 00 Do MB Opolskiej, MB Uzdrowienia Chorych o zdrowie dla Marii i Huberta 

9. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. naszych Niewiast o wszelkie 

potrzebne łaski 

18. 00 Za ++ Anastazję i Pawła Kielbassa, syna Antoniego, Paula, żonę Magdalenę, 

zięcia Alfonsa i za ++ z rodz. Mrochen - Niedworok 

 Wtorek 26. 03. 2019  

18. 00 Za ++ rodz. Różę i Pawła Jost, za ich rodziców, rodzeństwo, za ++ z 

rodz. Giza - Czech - Zdzuj – Cichoń, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kl. VII SP. II Grupa Kandydatów do Bierzmowania  

 Środa 27. 03. 2019  

18. 00 Za + Józefa Sznajder, jego żonę Irmgardę i za pokr. z obu stron 

 Czwartek 28. 03. 2019  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 -Za ++ Annę i Szymona Zmarzłych, za ich rodz., za ++ z pokr. Kasperek – 

Zmarzły i d.op.  

- DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 29. 03. 2019  

7. 00 Za ++ teściów Elżbietę i Victora Broll, za + syna Józefa i d.op. 

17. 30 Droga  Krzyżowa z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY (z czytaniem  

zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + męża i ojca Jerzego Okos, 

rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z rodz. Tkocz – Czempik 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 30. 03. 2019  

7. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego rodziców, braci, Pawła i Gertrudę Kornek, 

wnuka Karola, synów Alfreda i Jana oraz za ++ z rodziny 

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. Marii Płaczek z ok. 85 r. ur., za córkę, zięcia, wnuczki z rodzinami i za + 

męża Guido Płaczek z ok. urodzin  

- Za + Franciszka Wąs w 18 r. śm., za + Krystynę Rybacką w 3 r. śm., za + 

Jerzego w siódmy miesiąc po śmierci, pokr. i d.op.  

- Za + Pawła Piechota w 5 r. śm., za jego ++ rodziców, braci, szwagrów, za ++ 

rodziców Julię i Wincentego Jańczyk, brata, bratową, szwagra, za + zięcia, za 

++ z rodz. Piechota - Jańczyk i d.op. 

- Za + Barbarę Kaliciak w I r. śm., za + męża Jana i za wszystkich ++ z  pokr. 



 Niedziela 31. 03. 2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu 

Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 

8. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, ++ siostry Agnieszkę i Angelę, brata Alojzego i 

pokr. 

10. 30 Za + Jadwigę Laxy w I r. śm., za + męża Bernharda i za + syna Rajmunda 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Łucję Grüner, męża, córkę Urszulę, rodziców, teściów i pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (25.III) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszam na 

Msze św. o 7.00; 9.00; 18.00. W tym dniu przypada  Dzień Świętości Życia  

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

3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna będzie przeznaczona na energię 

elektryczną zużytą w sezonie zimowym w naszym kościele parafialnym  

4. Od soboty 30 marca (na Mszy św. wieczornej) rozpoczynamy Rekolekcje 

Parafialne. Potrwają do środy włącznie  

5. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „AD  GENTES”. 

Do puszek nazbierano 662 Zł i 25 Gr  

6. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlić w czasie Dróg Krzyżowych  

7. We wtorek o 18.00 próba chóru  

8. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów 

9. Zaprasza się Parafian w sobotę 30 marca o godz. 16.00 na Koncert pasyjny 

„Tam pod krzyżem bliskich szloch” z udziałem trzech chórów, który odbędzie 

się w kościele ewangelicko-augsburskim w Opolu, przy ul. Pasiecznej 12. 

Szczegóły na plakacie 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 24 marca o godz. 15.00 na pierwszy w sezonie 

wiosennym mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Przysiecz 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, 

zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu 

się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew 

płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu 

zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się 



przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» 

On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij 

sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze 

Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba». 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. 

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 

narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 

wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 

ziemi, która opływa w mleko i miód». 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 

posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam 

powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak 

powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was». 

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, 

Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na 

wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». 

  

Patron tygodnia – bł. Amadeusz 

Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii i Anny. Urodził 
się w 1435 r. w Thonon-les-Bains (Sabaudia). Dziadkiem był Amadeusz VIII 
Sabaudzki, który w 1439 został wybrany przez schizmatyczny sobór w Bazylei 
antypapieżem Feliksem V. Dopiero w 1449 r. dziadek uznał swoją pomyłkę i 
odpokutował, otrzymując przebaczenie od prawowitego papieża. 
Już w dzieciństwie został, zgodnie z obowiązującymi ówcześnie zwyczajami 
(niejednokrotnie gwarantowało to pokój między krajami), zaręczony z Jolantą, z 
francuskiej rodziny królewskiej Walezych. Ślub nastąpił w 1452 r. Małżeństwo 
okazało się szczęśliwym. Urodziło się 10 dzieci, z których wprawdzie część umarła 
już w dzieciństwie, ale jedna z córek, Ludwika, również miała zostać wyniesiona do 
chwały ołtarzy. 
W 1465 r. został, po śmierci ojca, księciem sabaudzkim. Okazał się dobrym władcą. 
Udało mu się zaprowadzić pokój ze zwaśnionym rodem Sforzów z Mediolanu (jego 
siostra wyszła za Galeazzo Sforza). w domu zażegnał niepokoje ze strony 
niezadowolonych braci. Optował za krucjatą dla odzyskania Konstantynopola z rąk 
zwycięskich Turków. 
Przywiązywał ogromną wagę do życia duchowego. Regularnie klękał do modlitwy i 
przyjmował sakramenty. Był wielkim jałmużnikiem. Sam żył skromnie. 
Cierpiał na epilepsję i w 1471 r. musiał oddać ster rządów w ręce żony. Spowodowało 
to bunt notabli i uwięzienie, z którego wyratował go brat Jolanty, król francuski 
Ludwik XI. 
Ale czas Amadeusza mijał. Na łożu śmierci miał powiedzieć zgromadzonym dzieciom 
i dworowi :Bądźcie sprawiedliwi, kochajcie potrzebujących i biednych a Pan da pokój 
Waszemu krajowi. Obdarzony przez potomnych przydomkiem Szczęśliwy umarł w 
1472 r. w Vercelli, gdzie do dziś, w katedrze, znajdują się jego relikwie. 
Beatyfikował go Innocenty XI w 1677 r. 


