
 

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 

 

18. – 24. 11. 2019 

XXXIII Niedziela Zwykła 

Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i 

darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 

zacznie?» 

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 

pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie 

podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 

najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». 

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw 

królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 

straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 

was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed 

królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się 

oprzeć ani sprzeciwić. 

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o 

śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 

Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 11. 2019 – bł. Karoliny Kózkówny 

18. 00 Za + syna Andrzeja Passon z ok. rocznicy urodzin, za ++ rodziców  Pawła i 

Gertrudę Klik, ++ teściów  Passon, za + siostrę Małgorzatę Płaza i za ++ z 

rodz. Mylek 

 Wtorek 19. 11. 2019  

18. 00 Za + siostrę Adelę Firla, za  ++ rodziców Katarzynę i Pawła  Firla oraz 

krewnych 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII SP 

 Środa 20. 11. 2019 – św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 

18. 00 Za + Gertrudę Szcześniok, ++ rodziców i krewnych 

 Czwartek 21. 11. 2019 – Ofiarowanie NMP 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + matkę Annę Frejlich w 5 r. śm., ojca Piotra, braci Gintera i Jana, 

bratową Jadwigę, męża Piotra i dusze czyśćcowe  

- Dz. błag. do B.Op. MBR. z podz. za 5 lat działalności Domu Dziennego 

Pobytu nad Odrą, za kierownictwo, pracowników i seniorów z pr. o potrzebne 

łaski 

18. 00 Za + Stanisława Człapa w I rocznicę śmierci 

 Piątek 22. 11. 2019 – św. Cecylii, dz. i m. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Mieczysława i 

Stefanię Gierczyckich, + brata Czesława, za ++ z rodz. Gierczycki – Migała – 

Dec - Fryda i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 23. 11. 2019 – św. Klemensa, pap. i m. 

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. Damiana z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, babcie i chrzestnych  

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, za + Edytę Kubis i pokr.  

- Za + Franciszka Bernat w 20 r. śm. oraz za wszystkich  ++ z rodz. Bernat  

- Za + Benedykta Uchmanowicz, za jego ++ rodziców Michalinę i Piotra, za 

++ teściów Irenę i Jana Filipowskich, za ++ z rodz. i d.op.   

- Za + Jana Janikula w rocznicę śm., żonę Annę oraz pokr. z obu str.  

- Za + syna Artura Huncza w 14 r. śm., ojca Eryka, + Martę Barteczko, jej 

męża Józefa i pokr.  

- Za + męża Jana Szymczak, ++ rodziców Joannę i Antoniego Kozak, brata 

Jerzego, + teścia Franciszka Kozak, szwagra Zygmunta Szymczak i d.op.  

- Za + Marię Smolińską w 15 r. śm., za + męża Andrzeja i d.op.  

- Za + ojca Piotra Skorupa w 30 dz. po śm.  

- Za + Józefa Kuńcio w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 24. 11. 2019 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Renaty Siekierka z ok. 60 r. ur., za męża Rajnarda, za córki z rodzinami, 

wnuki i najbliższą rodzinę 

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

w int. Doroty i Henryka z ok. 45 rocznicy ślubu, za syna z żoną i wnuki 

16. 00 Nieszpory do Chrystusa Króla 

16. 30 Za + Andrzeja Wuchowicz z ok. urodzin i  imienin, za ++ rodz. Anastazję 

Walecko i Marię Kosiorek oraz d.op.  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W przyszłą niedzielę 24 listopada comiesięczna kolekta parafialna na remont 

wieży naszego kościoła  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) bł. Karolinę Kózkównę, 

(środa) św. Rafała Kalinowskiego, (czwartek) Ofiarowanie NMP – jest też dzień 

św. Tarcycjusza, patrona Liturgicznej Służby Ołtarza, (piątek) św. Cecylii, 

patronki muzyki kościelnej  

3. W niedzielę (24.XI) – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu doroczny 

Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

4. Bóg zapłać za  zbiórkę do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie .Wpłynęło 

na ten cel 810 Zł i 1 Gr oraz 20 Euro  

5. Zebranie Marianek (w salce parafialnej) – sobota godz. 11.00  

6. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 17 listopada o godz. 13.00 na mecz pucharowy 

w piłce nożnej pomiędzy Groszmalem a Polonią Prószków 

 

Czytanie z Księgi Mądrości  

Słuchajcie, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! 
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo 
od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i 
zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście 
uczciwie ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga, przeto 
groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. 
Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne 
dochodzenie. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo ani nie będzie zważał na 
wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się 
troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. 
Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co 
świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci 
znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. 



Patron tygodnia: św. Cecylia 

Św. Cecylia, dziewica i męczennica (II-III w.). Cecylia jest jedną z najsłynniejszych 
męczennic Kościoła Rzymskiego. Według pochodzącego z V w. opisu jej męczeńskiej 
śmierci Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III 
w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa 
złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze 
urodzonemu poganinowi Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu 
o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, 
który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego 
Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób 
pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. 
Urbana I. Ten pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił 
do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności 
anioła, który w postaci młodzieńca trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii - które 
włożył na głowę Waleriana i Cecylii. Powiedział przy tym: "Te wieńce przez 
zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł". 
Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również 
przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń 
róż i lilii. Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło 
prześladowanie. Skazano na śmierć Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-
sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny 
majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, 
oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego młodego życia. Cecylia 
odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość 
doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". Pod 
wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła 
do św. Urbana, by udzielił im chrztu. Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, 
by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją 
do wyparcia się wiary stosując męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją 
parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją 
powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże 
na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, 
ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie 
jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało św. 
Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto 
dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. 
Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na 
miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w 
IV w. 
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie rzymskim. 
Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-
muzycznych. 
W IKONOGRAFII św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze 
prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. 
Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca 
lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność i 
męczeństwo. 


