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4. – 10. 01. 2021 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co 

się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 

do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z 

krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 

jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 

dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 

pouczył. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 01. 2021  

18. 00 - Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. za odebrane łaski,  z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w pew. int. z okazji 60 r. ur.  

- W intencji mieszkańców z ulic: Majowej, Kredytowej, Powszechnej, 

Semaforowej i Szerokiej - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Wtorek 5. 01. 2021  

18. 00 - Za + Mieczysława Stęperskiego w 1 r. śm. i  w int. Alana z ok. 16 r. urodzin  

- W intencji mieszkańców z ulicy Frankiewicza - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Środa 6. 01. 2021 – Objawienie Pańskie – Trzech Króli 

8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. ur., za jego ++ rodziców, teściów i pokr. 

10. 30 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, braci Konrada i Franciszka, 

bratową Marię, dziadków i krewnych z rodzin Smandzik – Jagosz 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 - Za ++ z rodzin Pawłowski -Dudek, pokr. i d.op.  

- W intencji mieszkańców z ulicy Popiełuszki i Buhla - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 

 Czwartek 7. 01. 2021 – św. Rajmunda z Penyafort, kapł. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ z rodz. Kondziela - Wocławski, za ++ dziadków i + Siostrę Zakonną 

Juniperę 

18. 00 - Za + Arkadiusza Podemski - od siostry Ewy z rodziną  

- W intencji mieszkańców z ul. Rudzkiego, Brzegowej, Myśliwca i Piastów - 

MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Piątek 8. 01. 2021 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów Kościoła 

18. 00 - Za + Marię Obłoza w 30 dz. po śm.  

- W int. mieszkańców z ul. Oświęcimskiej i Czogały - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 

 Sobota 9. 01. 2021  

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Waltera Kasperek, syna Rudolfa, ++ z rodz. Świerc - Kasperek, pokr. i 

d.op.  

- Za + Danutę Królikowską w 9 r. śm., za + Bronisława Królikowskiego, 

Michalinę Bakulińską, za ++ Annę i Kazimierza Dereń  oraz d.op.  

- W intencji mieszkańców z ulic Grzonki i Młodzieżowej - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 



 Niedziela 10. 01. 2021 – Niedziela Chrztu Pańskiego 

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

błog. w int. Henryka i Olivera z ok. urodzin i za całą rodzinę 

10. 30 Za + męża Jana Matuszek w 4 r. śm., za jego ++ rodziców Pawła i Teodozję 

Matuszek 

16. 00 Nieszpory świąteczne  

16. 30 - Za + Alfonsa Goworek w 4 r. śm., za ++ rodziców i rodzeństwo  

- W intencji mieszkańców z ulic: Glogego, Piaskowej, Południowej i Gozdek 

–MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego - TRZECH  KRÓLI , w tym dniu 

poświecenie kadzidła, kredy i wody (na każdej Mszy św.). Kolekta na Misje św.  

2. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy piątek miesiąca   

3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Kurię i Seminarium Duchowne 

Czytanie z Mądrości Syracha 
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na 
zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi 
mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» 

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie 
mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem 
jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Niech będzie błogosławiony Bóg i O jciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w 
Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 
synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale 
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem 
wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich 
modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da 
wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, 
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

 



Historia kościoła cz. 1 

Kościół to nie tylko budynek, drewniany, kamienny czy ceglany, budowany w różnym 

czasie historycznym i różnym stylu. Dla katolików to przede wszystkim miejsce, w 

którym mogą spotkać Boga. Jest  to  miejsce,  gdzie  wierni  mogą  do  niego  się  

pomodlić,  zaśpiewać pieśni, uczestniczyć w nabożeństwach czy sprawować 

sakramenty. Jest to  miejsce  najważniejsze  w  religii  chrześcijańskiej.  Podobnie  jest  

z naszym  skromnym  dzielnicowym  kościołem,  którego  krótką  historię pragnę 

poniżej przedstawić. 

 Kiedy  kasztelan  Zbrosław  w  1236  roku  przejeżdżając  przez Groszowice ze 

swoją świtą, zatrzymał się w nich, wieś była niewielka, licząca zaledwie kilkanaście 

gospodarstw. Nad nimi górował książecy folwark,  który  wówczas  musiał  być  już  

znaczącą  budowlą,  skoro pomieścił  tylu  gości  a  wraz  z  nimi  osoby  

towarzyszące,  łącznie  z licznymi powozami i dużą liczbą koni. Ale włodarz spisał się 

doskonale i wszyscy byli zadowoleni doskonałym przyjęciem. Z tego wynika, że same 

Groszowice, choć zapisane w dokumencie dopiero w 1236 roku, musiały  istnieć  już  

wcześniej,  skoro  książę  opolski  zdecydował  się umieścić  tutaj  folwark.  Wokół  

niego  wieś  szybko  się  rozrastała.  W związku  z  tym  zaistniała  potrzeba  

wybudowania  kościoła,  który powstał  w  niedługim  czasie  jako  niewielka  

budowla  drewniana.  Dla potrzeb tak małej miejscowości był on całkowicie 

wystarczający a przy tym  zależny  od  kościoła  parafialnego  w  Opolu,  jakim  był  

wówczas kościół kolegiacki p.w. św. Krzyża.  

   17  listopada  1295  roku  biskup  wrocławski  Jan  III  Romka zatwierdza  

fundację  prebendy  dla  kolegiaty  św.  Krzyża  przez  księcia opolskiego Bolesława i 

są tam także wymienione Groszowice. Nie jest to jednak, jak niektórzy sądzili, 

powołanie u nas probostwa. 

 Natomiast  już  z  1306  roku  pochodzi  pierwsza  wzmianka  o proboszczu  w  

Groszowicach,  który  miał  na  imię  Radzlaus. Kolejna informacja pochodzi już z 

końca XIV wieku a dokładnie z 1376 roku, kiedy to w rejestrze świętopietrza parafia 

groszowicka wymieniana jako wchodząca w skład archiprezbiteriatu strzeleckiego. W 

czasie  zbiórki tzw. Peterspfennig zebrano wtedy z groszowickiej  parafii  272  fenigi. 

Było  w  owym  czasie  zwyczajem,  że  każdy  parafianin płacił 1 fenig, stąd  można  

przyjąć,  że  było  wówczas  272  parafian.  Należy przypuszczać, iż kościół nadal był 

budowlą drewnianą. 

Kolejny  zapis  pochodzi  dopiero  z  1576  roku,  a  w  nim wymieniony jest 

urzędujący proboszcz Martin Michalka. Nie dotrwały do naszych czasów dokumenty 

dotyczące nowo wybudowanego w tym okresie kościoła murowanego, który znamy z 

akwareli  F. B. Wehrnera. Był  to  typowy  wiejski  kościółek  w  stylu  

renesansowym,  z  wieżą nakrytą cebulastym hełmem i otoczony murem.   Należy tu 

nadmienić, iż nasza parafia z biegiem czasu znacznie się  rozrosła  i  obejmowała  

okoliczne  wsie,  a  mianowicie  Grudzice, Malinę i Przywory a także przysiółek Okół 

znajdujący się na południe od wsi nad Odrą. 


