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5. – 11. 04. 2021 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i 
ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 
wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił 
Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 04. 2021 –Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 

7. 30 Różaniec w intencji naszego miasta 

8. 00 Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, synów Manfreda i Helmuta, żonę Elżbietę, 

wnuków Ralfa i Innocentego, za ++ z rodz. Fitzner - Grell i za ++ Kapłanów 

10. 30 Za Joachima Franczok, + matkę Hildegardę, za ++ z rodz. Franczok - 

Morciniec i d.op. 

12. 00 Msza św. dodatkowa - int. wolna 

16. 30 O dar wiary i nawrócenie dla babci 

 Wtorek 6. 04. 2021 – Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ rodz. Ignacego i Bronisławę, za + syna Józefa i d.op. 

 Środa 7. 04. 2021 –Środa w Oktawie Wielkanocy 
6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za ++ Richarda i Jadwigę Rożek, Theklę Sowada, ++ krewnych Sowada -
Lissy i d.op. 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Ks. Proboszcza Wojciecha Skrobocz w kolejną rocznicę śmierci 

 Czwartek 8. 04. 2021 – Czwartek w Oktawie Wielkanocy 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Małgorzatę Serwotka z okazji pogrzebu (zmarła w Niemczech) 

13. 30 Ślub i Msza św. Łukasz Nędza i Magdalena Pazdur 

18. 00 Za + Annę Kunicką - Msza św. ofiarowana od Marii i Bogusława Kaim z 

rodziną, od Jana Kaim z rodziną oraz od Janiny i Józefa Trzupek z rodziną 

 Piątek 9. 04. 2021 – Piątek w Oktawie Wielkanocy 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  

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

int. Stanisława-Helmuta z ok. 55 r. ur., za żonę Sabinę, za dzieci i za całą 

rodzinę 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 10. 04. 2021 – Sobota w Oktawie Wielkanocy 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   

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

int. Bartłomieja Mendel z ok. kolejnej rocznicy urodzin, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i pradziadka  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Bartosza Pruski, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

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

int. Barbary z ok. 60 r. ur., za męża Kazimierza i za dzieci  

- Za ++ Stanisława i Zofię Wójcik, za ++ ich dzieci, za ++ Gertrudę i Jana 

Jagoda, pokr. i d.op.  



- Za + ojca Jerzego Witola 5 r. śm., za żonę Gertrudę, syna Bernarda i ++ 

dziadków Teodora i Annę, pokr. oraz d.op.  

- Za + Bernarda Klama, Andrzeja Radwańskiego i za + Ernę Sojka, pokr. i 

d.op.  

- Za + Michała Strachowskiego i za dusze czyśćcowe  

- Za + Filipa Langner oraz ++ Hildegardę i Jerzego Baron 

 Niedziela 11. 04. 2021 –Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia 
Bożego 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Intencja wolna 

10. 30 Za ++ rodz. Stefanię i Michała Tańczak oraz rodziców i rodzeństwo z obu 
stron 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Do św. Rodziny i św. Judy Tadeusza w int. pewnej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczna kolektę parafialną na zużytą energię elektryczną w 

naszym kościele w sezonie zimowym. Wpłynęło na ten cel 3.981 Zł i 18 Gr.  

2. Podziękowanie za kolekty: w Wielki Czwartek na kwiaty do Grobu Pańskiego, 

w Wielki Piątek i przy nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów 

w Ziemi Świętej, w niedzielę na KUL, w drugie Święto na prace remontowe 

naszego kościoła  

3. W poniedziałek - drugi dzień świąt, ze względu na obostrzenia będzie 

dodatkowa Msza św. o godz. 12.00 - aby nie przekraczać limitu wiernych w 

kościele  

4. Przyszła II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 77 

Tydzień Miłosierdzia. Kolekta jest wyznaczona na Caritas  

5. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje piątkowa 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych  

6. Naszym Fachowcom składam podziękowanie za zrobienie Grobu Pańskiego  

7. Raz jeszcze życzę Parafianom i Gościom radosnego, zdrowego świętowania 

tegorocznych Świąt Wielkanocnych 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do 

tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 

Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 



Historia kościoła cz. 14 

 Po prawie dwóch latach remontu (3 lutego 2013 roku) organy zostały 
poświęcone przez bpa ordynariusza Andrzeja Czaję i znowu zabrzmiały. Po uroczystej 
liturgii można było wysłuchać niezwykłego koncertu organowego rozpoczętego słynną 
“Toccatą  d-moll” autorstwa Johanna Sebastiana Bacha, a  wykonanego przez prof. 
Juliana Gembalskiego. 
 A teraz krótki opis naszych organów. Prospekt jest umieszczony z tyłu kościoła, 
naprzeciw ołtarza, na  tzw. Emporze, zwanej potocznie chórem. Kontuar, złożony z 2 
manuałów, jest wbudowany w prospekt po prawej stronie, patrząc od prezbiterium.  
Nieco niżej znajduje się pedał, również połączony z prospektem. Jest to instrument 
mechaniczny, o czym świadczy traktura, złożona ze skomplikowanych cięgieł i 
połączeń. Każdy rejestr uruchamia określony głos, co następuje po wysunięciu 
odpowiedniej dźwigni. Patrząc do wnętrza, widzimy mnóstwo drewnianych listewek 
połączonych z każdym klawiszem. W trakcie gry ruch mechanizmu powoduje hałas, 
co czasami jest słyszalne w kościele. Wewnątrz instrumentu (prospektu) znajduje się 
miech, który wypełnia się powietrzem, w momencie uruchomienia dmuchawy. 
Powietrze jest dostarczane do miecha, za pomocą silnika elektrycznego. Jest także 
możliwość jego ręcznego dostarczania. Po lewej stronie prospektu, z zewnątrz 
wychodzi drewniana dźwignia; poruszanie jej w górę i w dół daje możliwość 
zaopatrywania miecha powietrzem przy braku energii elektrycznej. Jak już 
nadmieniono, instrument posiada 2 manuały, z których każdy ma 4 pełne oktawy i 
jedną niepełną (w sumie 54 dźwięki). Najniższym dźwiękiem każdego manuału jest 
„c”, najwyższym „f”. W pedale jest 1 oktawa i 4 dźwięki (od „c” do „e”). W sumie 16 
dźwięków. Instrument posiada 20 głosów, oraz 4 dodatkowe rejestry, 2 z nich służą 
połączeniu dźwięków klawiatury nożnej z ręczną, lub obydwu ręcznych manuałów 
(manual coppel i pedall coppel), jeden o nazwie ablals uruchamia funkcję powodującą 
drganie dźwięku, jest także rejestr (valcant). Rejestry są umieszczone obok kontuaru; u 
góry głosy manuałowe; z prawej strony głosy pedałowe. Pozostałe 4 dźwignie, 
uruchamiające dodatkowe funkcje instrumentu, znajdują się po lewej stronie kontuaru. 
Wszystkie głosy składają się z piszczałek wargowych. Z przodu prospektu są 
umieszczone duże piszczałki wargowe, wykonane z metalu, które nadają mu 
majestatyczny wygląd. Wewnątrz dominują piszczałki drewniane. Instrument nie 
posiada zbyt wielu zdobień, przez to nie zalicza się na pewno do najpiękniejszych. 
Jednakże zachwycające brzmienie organów rekompensuje nieciekawy wygląd. 
 Całe wyposażenie wnętrza, łącznie z figurami świętych pochodzi z okresu 
budowy kościoła, wyjątkiem są figury św. Anny i św. Wincentego a Paulo, które 
zostały zakupione w Monachium w 1912 roku. 
 Pierwszym proboszczem nowej świątyni był ksiądz Jakub Stuchly – budowniczy 
tego kościoła. Po nim w 1888 r. parafię objął ksiądz Juliusz Sdralek z Rogowa, a  od 1 
października 1901 r. funkcję tę sprawował, powołany przez  kardynała Georga  Koppa  
z Wrocławia, ksiądz Franciszek Rudzki. W  wyniku ciągłych nacisków władz 
niemieckich księdzu Rudzkiemu odebrano prawo pełnienia obowiązków duchownego 
w Groszowicach i w 1923 roku przeszedł na emeryturę, a nowym proboszczem, 
wprowadzony został w 1926 r. przez prałata Josefa Kubisa z Opola, ksiądz Franciszek 
Haase. W roku 1957 funkcję tę obejmuje ksiądz Antoni Liszka, który pełni ją do 1970 
roku. Kolejnym proboszczem mianowany zostaje w 1974 roku ksiądz Wojciech 
Skrobocz, wielki budowniczy okolicznych kościołów, którego nagła śmierć w 2004 r. 
zasmuciła wszystkich parafian. Po Jego śmierci proboszczem mianowany zostaje 
ksiądz Norbert Dragon, który piastuje tę funkcję obecnie. 


