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19. – 25. 04. 2021 

III Niedziela Wielkanocna 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 

chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 

«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch 

nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje 

ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 

«Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył 

przy nich. 

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 

jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 

Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 19. 04. 2021  

17. 30 Różaniec w intencji naszego miasta 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Annę Kunicką - od Marii i Władysława z Przyszowej 

 Wtorek 20. 04. 2021  

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ Jana i Annę Wolny, + ich wnuka Tomasza, ++ dziadków, za + Józefa i 

Stefanię Puszcz i za ++ z rodziny 

 Środa 21. 04. 2021 – św. Anzelma, bpa i dra K. 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

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

Heleny Joszko z ok. ur. i o łaski dla całej rodziny 

 Czwartek 22. 04. 2021  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Andrzeja Passon, za ++ rodziców Klik, + siostrę Małgorzatę, ++ teściów 

Passon oraz za ++ z rodz. Mylek i dusze opuszczone 

 Piątek 23. 04. 2021 – św. Wojciecha, bpa i M. – Głównego 
Patrona Polski 

6. 30 Okazja do spowiedzi sw. 

7. 00 Za + Marka Bujak z ok. rocznicy urodzin, za + ojca Józefa Bujak i ++ z  pokr. 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  
- Za + Ks. Proboszcza Wojciecha Skrobocz z okazji imienin i za ++ naszych 

Kapłanów 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 24. 04. 2021 – św. Jerzego, m. 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Ilzy Szaforz z ok. kolejnej rocznicy 

urodzin, z pr. o łaski potrzebne, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz za 

dzieci z rodzinami  

- Za + babcię Mariannę Kamuda w 20 r. śm., + dziadka Mariana, za ++ 

dziadków Marię i Ignacego Gawron, + mamę Irenę w dniu 84 r. ur. i za + ojca 

Zdzisława  

- Do św. Szarbela o wstawiennictwo i zdrowie dla siostry Małgorzaty  

- Za + brata Stanisława w 6 r. śm., za + ojca Edwarda Malinowskiego i d.op.  

- Za + matkę Gertrudę Obrusznik w I r. śm., ojca Jana w 25 r. śm., za ++ 

teściów Hildegardę i Józefa Daniel oraz za ++ z rodzin Obrusznik – Jucha - 

Daniel – Miedziński 

 



 Niedziela 25. 04. 2021 – IV Niedziela Wielkanocna  
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Małgorzatę i Gerharda Micheń, ich rodziców, rodzeństwo oraz Teresę i 

Henryka Bodora a także za ++ krewnych i d.op.  

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

Herberta z ok. 65 r. ur., za żonę i za dzieci z rodzinami 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Elżbietę Kardela z ok. 70 r. ur., za ++ z rodziny i pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu rozpoczyna się 13 Tydzień Biblijny  

2. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza (25 IV) rozpoczyna się 58 

Światowy Tydzień Modlitw o Powołania  

3. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta parafialna na prace remontowe 

naszego kościoła 

4. W piątek (23 IV) uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. O godz. 

18.00 Msza św. za naszego Pasterza ks. Wojciecha z ok. imienin 

5. Msza św. z ok. św. Marka o dobre urodzaje będzie przeniesiona na poniedziałek 

na godz. 7.00 

6. Tegoroczna I-Komunia św. będzie miała miejsce w naszej Parafii w pierwszą 

niedzielę maja tj. 2 maja br.  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Piotr powiedział do ludu: 

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, 
wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go 
uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 
zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 
jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy 
wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, 
że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze 
zostały zgładzone». 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy 
Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego 
świata. 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto 
mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 



Historia kościoła cz. 16 

 A oto historia obrazu spisana w lipcu 1938 roku przez mieszkankę Groszowic 

Marie Piechotta.  

 „Wizerunek Matki Bożej Piekarskiej został przywieziony do Groszowic 6 maja 

1856 roku. W roku 1850 pastuszkowie mieli objawienie Matki Bożej na polach w 

pobliżu wzgórza Kuhschellenberg [obecne okolice ulicy Podmiejskiej], Peter Witola, 

Agnes Passon oraz Julie Kaschinski, wszyscy z Groszowic, zostali wprawdzie 

przesłuchani przez ówczesnego proboszcza Wodarza, jednakże sprawa nie była 

dogłębniej badana. Dwie pobożne panny z Maliny, mianowicie Margarethe Schmiga i 

Helene Halocha chodziły częściej do Piekar i tam dowiedziały się, że niewidoma 

dziewczynka z wioski w pobliżu Strzelec Op. miała sen, jakoby Matka Boska chciała 

przyjść do Groszowic, do św. Katarzyny. W tym samym czasie kościelny Wojciech, 

pobożny, starszy kawaler, który był malarzem, miał trzykrotnie sen, w którym 

malował dla Groszowic Obraz Matki Boskiej, identyczny z tym, z Piekar. Pobożne 

panny z Maliny powiadomiły o tym całą parafię. Malarz namalował obraz. Wszystko, 

za wyjątkiem proboszcza Wodarza, było gotowe, by uroczyście móc odebrać obraz, a 

cała parafia, wraz z mieszkańcami Boguszyc, udzielała się przy tych pracach. Procesja 

składała się z trzech wozów, od: Piechotty Antona, Barona Andreasa oraz Piechotty 

Johanna (Młyn Piechottów). Ludzie starsi jechali, młodsi szli pieszo. Na jednym z 

wozów znajdowały się artykuły spożywcze, wieńce oraz ozdoby strojów dla 

honorowych panien. Panny nazywały się: Karoline Piechotta (młyn Piechottów z 

Przywór), Katharin Kurpiers, Rosalie Iwański, Marie Piechotta, moja mama z 

Groszowic, pozostałe dwa nazwiska nie są mi znane. Na mosiężną koronę każda z 

honorowych panien ofiarowała 2 Marki. Dwie córki ówczesnego dyrektora kopalni p. 

Herr, którego brat był wtedy lekarzem powiatowym w Opolu, nieodpłatnie ozdobiły 

obraz, to jest tak, jak wygląda do tej pory. Proboszcz z Piekar, Ritzek, wielki czciciel 

Matki Bożej, prosił w swoich wielu naukach, by obraz Matki Boskiej czcić i kochać, a 

zostanie udzielonych wiele łask oraz ponadto długie życie. Wielu wiernych wpisało się 

potem do Bractw Serca Jezusowego i  Niepokalanego Serca Maryi. Ja posiadam 

jeszcze dziś dowód przyjęcia mamy. 5  maja [pielgrzymi] opuścili Piekary z obrazem, 

który niesiony był przez panny. Przez wioski szli oni pieszo, śpiewając pieśni maryjne, 

przez pola i lasy jechali na wozie. Kiedy procesja przechodziła przez wioskę, w której 

mieszkała niewidoma dziewczynka, której przyśnił się ten obraz, [dziewczynka] 

została przyprowadzona przez rodziców na ulicę oraz uzdrowiona z jej ślepoty przed 

obrazem. 6 maja, pod nieobecność proboszcza, który wyjechał, procesja została 

powitana biciem dzwonów przy starej kapliczce św. Jadwigi, przez nauczyciela 

Nentwiga, uczniów oraz całą gminę. W kościele na ambonę wszedł kantor, Anton 

Laska oraz przywitał obraz, jako że proboszcz nie chciał tego uczynić. Obraz został 

umiejscowiony w kościele z prawej strony ołtarza głównego. Był on bez szkła i ram. 

Ramy wykonał stolarz Lichy z Lendzin. Proboszcz Wodarz w czymś zawinił i został w 

krótkim czasie po tym przeniesiony. Jego następca, proboszcz Stuchly, odprawiał 

nawet przed bocznym ołtarzem Msze Św. Również w kościele tymczasowym (w 

"farskiej" stodole 1881-1883) obraz był w bocznym ołtarzu, po prawej stronie. 


