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1. - 7. 02. 2021 

IV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 

nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 

kto jesteś: Święty Boga». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty 

zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się 

wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy 

Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 

święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, 

jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście 

godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 02. 2021  

18. 00 Za + Józefa Czech w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 2. 02. 2021 – Ofiarowanie Pańskie – MB Gromnicznej 

7. 00 Za naszych zmarłych Kaplanów i Siostry Zakonne, którzy pracowali w naszej 

Parafii 

9. 00 W intencji naszych Kobiet 

18. 00 Za + Romana Pawela w I r. śm. i o zdrowie do MBUCH w int. Jana Pawela 

 Środa 3. 02. 2021 – św. Błażeja, bpa i m. 

18. 00 Za + Jana  Klik w rocznicę śm., za + żonę Marię, rodzeństwo, rodziców i  

teściów oraz d.op. 

 Czwartek 4. 02. 2021 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania  

- W int. pewnej rodziny z pr. o zdrowie i Boże błog. 

 Piątek 5. 02. 2021 – św. Agaty, dz. i m. – I pt m-ca 

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

18. 00 MSZA  SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + Jana Kurc, żonę Marię, synów 

Joachima i Józefa oraz za ++ z rodz. Kurc - Bregula  

- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 6. 02. 2021 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i za Prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

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

rodzinie  

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

int. Korneli Kuc z ok. 60 r. ur., za męża, syna, z prośbą o wszelkie łaski dla 

całej rodziny  

- Za + Gintera Kopiec i jego ++ rodziców  

- Za + Jadwigę Gabriel w 9 r. śm., za + Gerharda Gabriel, za ++ z rodzin 

Gabriel - Warzyc - Wojewoda, całe pokr. i d.op.  

- Za ++ Józefa i Marię Moczko, ich rodziców, ++ dzieci, wnuki i za ++ z rodz. 

Widera oraz d.op. 

 Niedziela 7. 02. 2021 – V Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Konrada i Jadwigę Okos, za ++ z rodz. Okos - Orlik i d.op. 

10. 30 Dz. bł. do B.Op. MBNP. z podz. za  łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Rajmunda z ok. kolejnej rocznicy ślubu i za córkę Sabinę z Adamem 

16. 00 Nieszpory  



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

Doroty Passon z ok. 65 r. ur., za męża, dzieci i wnuki 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na 

ubezpieczenie kościoła i na podatki od gruntów i nieruchomości parafialnych  

2. Dzisiaj (31 I) Niedziela Słowa Bożego. Zachęca się wiernych do lektury Pisma 

Świętego  

3. We wtorek (2 II) święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane świętem 

Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W 

tym dniu jest wyznaczona zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe  

4. W środę (3 II) błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja  

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

6. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

7. W piątek (5 II) błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty  

8. Kolekta 7 lutego jest wyznaczona na Kurię i na Seminarium Duchowne  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

10. W lutym i marcu są wolne intencje mszalne - można zamawiać sobie Msze św. 

za żyjących i za naszych zmarłych 

Patron tygodnia: św. Agata 
Św. Agata, dziewica, męczennica jedna z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie 

świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. „Passio” z VI wieku, pochodziła z Katanii 

na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. Jej uroda zwróciła 

uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, 

wzbudzając w odrzuconym senatorze pragnienie zemsty Trwały wówczas prześladowania 

chrześcijan, zarządzone przez cesarza Dioklecjana. Namiestnik oddał Agatę do domu 

rozpusty o czym opowiada w „Żywotach” ks. Piotr Skarga. Namiestnik skazał św. Agatę 

na okrutne tortury podczas których obcięto jej piersi. 

Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, w roku 251. 

Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; ludwisarzy. Wzywana przez kobiety 

karmiące, w chorobach piersi. 

W IKONOGRAFII św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi 

ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa – 

symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, 

pochodnia, płonąca świeca – symbol Chrystusa. 

 



Historia kościoła cz. 5 

 Według łacińskiego dokumentu z 15 września 1702 roku, zachowanego w 

kapsule czasu, a zaczynającego się od słów: „A. D. Manorem Gloriam S. Suae 

Trinitatis Patris ...”  opisującego nie tylko to co działo się z naszym kościołem, ale 

całą sytuację polityczną w Europie wynika, iż papieżem jest Clemens XI, a cesarzem 

rzymskim jest  Leopold  I,  będący zarazem królem Czech, arcyksięciem austriackim i 

księciem Śląska. Biskupem wrocławskim jest arcybiskup moguncki Franc Ludwig a 

jego wielebność Antonio Reitlikoc jest wikariuszem generalnym. Archidiakonem kurii 

biskupiej jest Carl Frankenberg. Natomiast Archidiakonem Opolskim jest czcigodny 

Benedykt Froelich. Z kolei proboszczem groszowickim jest czcigodny Chrystofor 

Erben, kanonik Opolski, a jego kapelanem jest Chrystofor Drewniak. W parafii 

wspierają ich Jan Henryk Skorupka, Adamo Güntzel – kwestor, Christofor Zanga – 

nauczyciel i Christofor Gromotka – sołtys groszowicki. Ponadto uczciwi mężowie 

Azek Groson, Augustsophoro Kowal, Giorgo Kurpiß oraz Sebastiano Warwaß. 

Wszelkie naprawy przy kościele wykonywał mistrz murarski Marcin Pellegrin z 

Opola. Dokument ten jako najstarszy występujący w kapsule jest od połowy bardzo  

wyblakły, jednakże widoczny jest dopisek innym charakterem pisma „ewangelicy są  

martwi lub w Saksonii”. Z tego wynika, że w naszej parafii na początku XVIII wieku 

zamieszkiwali sami katolicy. 

 Kolejny dokument, także łaciński, z 28 października 1740 roku z dopiskami z 

roku 1745 rozpoczyna się od słów: „In Nomine Domini pro notitia, digna censui 

annotatione nempe: Anno 1740 28 Octobris mrotuo Imperatore Carolo Sexto, totus  

ferme orbis ad arma assurrexit, Rex Galliarum concitavit ad evertendam domum 

Austriacam varias potentias, Bavarum, Sacsonem pro tunc Regem Poloniarum  

Fridericum 2um”.  Tekst ten w tłumaczeniu dr Doroty Kurpiers brzmi następująco: 

„Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus. W imię Pańskie, dla pamięci ważnych  

zdarzeń, które zasługują na zapamiętanie: Roku 1740, 28 października zmarł cesarz 

Karol VI. Cały świat powstał chwytając za broń. Król Francji wezwał różnych 

władców Bawarii, Saksonii i Polski do zniszczenia domu austriackiego. Fryderyk II, 

król Prus, który miał zadawnione pretensje do domu Austriackiego przemocą i 

zbrojnie najechał na Śląsk”. Druga część tego pisma brzmi w oryginale następująco: 

„Anno 1740 mortuo Imperatore Carolo Sexto Silesiam armata manu invasit Rex 

Borussia Fridericus ob antiavas praetensiones Domus Austriaca tunc Aloereditaria 

Maria Theresia Francisci Lotharingi Domina, qui post mortem  Bavari,  in 

Imperatorem edictus, anno coronationis 1745 Ungari ad vindicandam se abtulerunt 

Silesiam” ... itd. 

 Kolejny dokument pochodzi z 1824 roku, kiedy to dokonano remontu kopuły 

wieży. Ponadto uzupełniono wiązanie dzwonu do jarzma, rozbudowano okna w 

nawach i prezbiterium, a także wybito dwa okna przy chórze organowym, zachowując 

pod nim mury. Miano w przyszłości całkowicie wyburzyć i postawić na nowo chór 

organowy, oraz wymienić dachówkę nad nawą, a także za ołtarzem dobudować  nową  

zakrystię. 


