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19. – 25. 07. 2021 

XVI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 

nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie 

nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 

czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 

zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce 

nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Bracia: 

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez 

krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, 

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 

przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 

jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i 

drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy 

śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są 

blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 19. 07. 2021  
18. 00 Za + Waltraudę Buhl. jej męża Rajnarda, za ++ Stanisławę i Jana Wesoły oraz 

za + brata Wiesława Wesoły i pokr. 

 Wtorek 20. 07. 2021 – bł. Czesława, kapł. 

7. 00 Za + Marię Kilbach z ok. urodzin i o łaski oraz Boże błog. w int. Huberta z ok. 
urodzin 

18. 00 Za + Adelę Firla, za ++ rodz. Pawła i Katarzynę oraz dusze czyśćcowe 

 Środa 21. 07. 2021 – św. Apolinarego, bpa i m. 

18. 00 - Za + Misjonarza Ojca Józefa Krettek z ok. urodzin, za ++ z rodzin Kretek - 

Malec - Kałuża, pokr. i dusze czyśćcowe  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog., dary Ducha 

Świętego w int. Krzysztofa Namysło z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, 

dziadków i całą rodzinę 

 Czwartek 22. 07. 2021 – św. Marii Magdaleny 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Gintera Frejlich w rocznicę śm., jego ++ rodziców, brata, szwagierkę, 

szwagra, dziadków i za dusze w czyśćcu cierpiące 

18. 00 Do Mił. Bożego za + ojca Konrada Zając w 6 r. śm., za matkę, brata, za ++ z 

rodzeństwa, rodziców i pokrewieństwo 

 Piątek 23. 07. 2021 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 

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

18. 00 Za + matkę Katarzynę Kotuła w 25 r. śm., za + ojca Romana Kotuła, za ++ 

bliskich z rodzin Kotuła - Terenia i za ++ z rodz. Groszków 

 Sobota 24. 07. 2021 – św. Kingi, dz. 

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 błog. w 

int. Zofii i Piotra Sokołowskich z ok. 60 r. ur.  

- Za + siostrę Annę Łopacińską zd. Rybacki w I r. śm., za ++ z rodz. Wąs - 

Rybacki i pokr.  

- Za ++ rodz. Ernę i Józefa Sojka oraz za ++ z pokr. 

 Niedziela 25. 07. 2021 – XVII Niedziela Zwykła 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Annę Micheń, rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych 

10. 30 Za + Hildegardę Franczok, ++ rodziców, braci, pokr., syna Joachima, ++ z 

pokr. Morciniec - Franczok i d.op. 

15. 45 Nieszpory 

16. 30 Za + Marię Jaszkowic w 16 r. śm., męża Helmuta, syna Jerzego, ++ rodziców 

Józefa i Zofię Materla, za ++ z rodz. i pokr. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W przyszłą niedzielę 25 lipca comiesięczna kolekta parafialna gospodarcza - 

inwestycyjna na remonty naszego kościoła  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek bł. Czesława, w czwartek 

św. Marii Magdaleny, w piątek św. Brygidy, w sobotę św. Kingi, w niedzielę 

św. Krzysztofa  

4. W sobotę po Mszy św. o  godz. 18.00 i w niedzielę po każdej Mszy św. 

błogosławieństwo pojazdów  

5. Wszystkim obecnym na NABOŻEŃSTWIE  FATIMSKIM składam 

podziękowania  

6. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Pan mówi: 

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. 

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy 

rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę 

nieprawością waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. 

Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi 

pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie 

szukać którejkolwiek. 

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował 

jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na 

ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To 

zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». 

 

Pan jest moim pasterzem, †  

niczego mi nie braknie, *  

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *  

orzeźwia moją duszę. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

 



Historia kościoła cz. 20 

 Ks. Juliusz Sdralek żył w latach 1843 – 1919, pochodził z Rogowa. Był 

kapłanem w diecezji wrocławskiej, m.in. proboszczem w Radkowie i Paczkowie. W 

latach 1888 do 1901 był proboszczem w naszej  parafii. Podczas Zielonych Świąt 1909  

roku przebywając u swego brata, proboszcza z Radkowa, doznał udaru mózgu, po 

którym nie powrócił już do zdrowia.  

 Ks. Franciszek Ksawery Rudzki urodził się 10 grudnia 1866 r. w Dębieńsku 

Wielkim – obecnej dzielnicy miasta Czerwionka-Leszczyny. Jego ojciec Ignacy 

pochodził z Woszczyc. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1893 roku we 

Wrocławiu, a 1 października 1901 r. powołany został przez kardynała Jerzego Koppa z  

Wrocławia na proboszcza parafii w Groszowicach. Do parafii należały wówczas 

Grudzice, Malina oraz katolicka część ludności Grotowic mieszkająca na Okole. 

Nabożeństwa odprawiane były codziennie w języku polskim oraz raz na kwartał w 

języku niemieckim. Fakt powszechnego odprawiania nabożeństw w języku polskim na 

obszarze, który po podziale Górnego Śląska w 1922 r. pozostał w państwie 

niemieckim dostatecznie zdemaskował manipulacje dokonywane przez administrację 

niemiecką podczas sporządzania spisów ludności i deprecjonował niemieckie akcje, 

mające wykazać brak potrzeby zakładania polskich szkół mniejszościowych. W tej 

sytuacji niemiecka walka z polskością objęła również i duchowieństwo, podejrzane o 

sprzyjanie polskiej mniejszości narodowej, która na wielu obszarach Śląska 

Opolskiego stanowiła faktycznie większość mieszkańców. W aktach Konsulatu 

Generalnego RP w Opolu, wśród wymienionych nazwisk prześladowanych księży, 

znalazło się również nazwisko księdza Franciszka Rudzkiego. Brak dokładniejszych 

informacji źródłowych nie pozwala ustalić, z jakiego powodu pozostawał on pod 

ciągłą obserwacją władz niemieckich. W roku 1923 pozbawiono go funkcji 

proboszcza parafii. 

 Próbowano również odebrać jemu obowiązki duchownego, lecz to się nie udało. 

Jak donoszą „Nowiny Codzienne” z 1924 r. do pierwszej komunii świętej przystąpiło 

w parafii 150 polskich dzieci, a w roku następnym odbyły się tu polskie misje. Z 

opowiadań nieżyjącej już Marii Zielonkowskiej dowiadujemy się, że ksiądz Rudzki 

był początkowo opiekunem, a później sympatykiem groszowickiego chóru „Gwiazda”. 

Być może fakt ten sprawił, że władze niemieckie, prowadzące walkę z wszelkimi 

przejawami polskości, doprowadziły do usunięcia księdza z funkcji proboszcza i 

przyczyniły się do pozbawienia go prawa odprawiania nabożeństw dla wiernych. 

Wydarzenie to spotkało się z natychmiastową reakcją młodzieży, która podczas 

„cichej mszy”, odprawianej przez księdza Rudzkiego w drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia w 1924 r., na znak solidarności z księdzem śpiewała polskie kolędy. 

Ksiądz Franciszek Rudzki zawieszony w obowiązkach duszpasterskich w 

Groszowicach, nie zaprzestał posługi kapłańskiej. Często zastępował znanego z 

polskich przekonań księdza Czesława Klimasa w Tarnowie Opolskim, który został 

wybrany posłem sejmu pruskiego w Berlinie.  


