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11. – 17. 01. 2021 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 

aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On 

zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 

Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak 

gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem 

umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym 

poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 

świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. 

Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli 

przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 01. 2021  

18. 00 - Za + Cecylię Kwestarz w 30 dz. po śm.  

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

 Wtorek 12. 01. 2021  

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

int. Bronisławy Jezioro z ok. urodzin  

- W intencji mieszkańców z ulicy Dunikowskiego i Rzecznej - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 

 Środa 13. 01. 2021 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców, za Dobrodziejów i naszych 

Chorych 

18. 00 - Za + Rafała Sikora w 4 r. śm., za + męża Józefa Sikora, za ++ z rodz. Bauch  

i d.op.  

- W intencji mieszkańców z ulicy Smolki, Grzesika, Oświęcimskiej (do ulicy 

Rudzkiego) - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Czwartek 14. 01. 2021  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Gertrudę, ojca Karola Czaja, zięcia Józefa i dusze czyśćcowe 

18. 00 - Za + Arkadiusza Podemski - od brata Sebastiana z Anią  

- W intencji mieszkańców z ul. Popiełuszki (od Nowej Wsi Królewskiej do 

Gai),  ul. Mała i Kasperka - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Piątek 15. 01. 2021  

18. 00 - Za ++ Jana i Grzegorza, Władysławę Bernat i ++ z rodz. Świętalski  

- W int. mieszkańców z ul. Gorzołki, Średniej i Planetorza - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 

 Sobota 16. 01. 2021  

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za ++ rodziców w pew. intencji  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Kuc, za ++ z rodzin Kuc - Fila  

- Za + Jerzego Sbielut w 7 r. śm., za + żonę Monikę, ++ rodziców i teściów  

- Za + Huberta Wróbel w I r. śm. i jego żonę Edeltrudę - zmarli za granicą  

- Za + Henrykę Kozak w 25 r. śm., jej + męża Mariana, trzech synów Jana, 

Andrzeja i Henryka, wnuka Wiesława, synową Monikę, zięcia Tadeusza, ++ 

rodziców i teściów   

- W intencji mieszkańców z ulic Bassego i Jana - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 



 Niedziela 17. 01. 2021 – II Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Franciszkę i Edmunda Jończyk, córkę, syna, zięcia, dwóch 

wnuków, ++ krewnych oraz za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny oraz d.op. 

10. 30 W int. ks. Proboszcza z ok. rocznicy urodzin 

16. 00 Nieszpory świąteczne  

16. 30 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małeckich, + brata Andrzeja, bratanka 

Mariusza, za ++ z rodz. Małeckich - Szymańdów - Staś - Stelmaszczyk, pokr. 

i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Bożego Narodzenia  

2. Od poniedziałku rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego  

3. Do Matki Boskiej Gromnicznej w kościołach śpiewamy kolędy  

4. W piątek (15.01) Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  

5. W niedzielę (17.01) Dzień Judaizmu w kościele Katolickim w Polsce  

6. Bóg zapłać za kolektę wyznaczoną na Misje św. z okazji Trzech Króli 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan: 

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 

mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie 

nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych 

potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć 

będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto 

ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. 

Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do 

ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on ci 

dodał chwały. 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci 

do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli 

moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam 

nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak 

iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 

moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i 

nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 



Historia kościoła cz. 2 

  W przeróżnych dokumentach wymienieni są proboszczowie naszego kościoła, 

ujęci w poniższym wykazie aż do dnia dzisiejszego:  

1665 rok – ks. Franz Belokaus z Ujazdu  

bez daty – ks. Szymon Nowack ze Szczedrzyka  

bez daty – ks, Christophorus Lazik z Nowej Wsi  

bez daty – ks. Szymon Pelka z Zimnic  

bez daty – ks. Christophorus Constantinus, późniejszy arcykapłan w Raciborzu w roku 

1670  

1677 – ks. Szymon Wollnik ze Studziennej koło Raciborza  

bez daty – ks. Georg Ignatius Tanisch, rodem z Raciborza  

1681 – ks. Christophorus Drewnak z Bukowej Doliny koło Olesna  

1686 – ks. Johann Honorius, Graf v. Trautmannsdorf, kanonik wrocławski  

1687 – ks. Paul Schidlowski, kanonik w Opolu  

1697 – ks. Jan  Krzysztof  Drewnak,  Ślązak z Zarzecza w powiecie Olesno  

1702 – ks. Chrystofor Erben, kanonik opolski  

przed 1716 – ks. Franziskus Schweder z Opola  

bez daty – ks. Gottfried Ferdinand Zimmermann, był proboszczem po swoim 

poprzedniku  

1740 – ks. Roch Johann Kalusa  

bez daty – ks. Johannes Josephus Pusch, był proboszczem po swoim poprzedniku  

1770 – ks. Leopold Winkler  

1810 – ks. Karl Wenzel Durich z Głogówka, zmarły w 1813 roku  

1814  – ks. Johann Schwarz, zmarły w 1831 roku  

1841 – ks. Braschke  

1856 – ks. Wodarz  

1868 – 1888 – ks. Jakub Stuchly z Bolesławia  

1888 – 1901 – ks. Juliusz Sdralek z Rogowa  

1901 – 1923 – ks. Franciszek Ksawery Rudzki z Dębieńska Wielkiego  

1926 – 1957 – ks. Franciszek Haase z Naroka  

1957 – 1970 – ks. Antoni Liszka  

1974 – 2004 – ks. Wojciech Skrobocz  

2004 – do dzisiaj – ks. Norbert Dragon 

 W XVI wieku prowadzona była już parafialna księga zgonów. Do  kościoła  

należały wówczas dwa łany gruntu i ogród. Według dzisiejszych miar było to 60 mórg 

lub niecałe 36 hektarów. Jako ciekawostkę podam, że z  miejscowości Malina każda  

rodzina w okresie żniw dostarczała na plebanię dwie kury. Pomocnik proboszcza 

(wikary) otrzymywał od mieszkańców Grudzic i Maliny w naturze 1 Malter i 4 Metze 

zboża (1 Malter to 167,1 litra a 1 Metze - 27,0 litra). 

 W wieku XVI, w związku z rozwojem protestantyzmu w diecezji wrocławskiej,  

nastąpiła jego dominacja na tym terenie. Nieliczne już parafie katolickie utrzymywały 

się głównie w księstwach nyskim, opolskim i raciborskim. 


