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16. – 22. 08. 2021 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: 

«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 

Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 

i zachowują je». 

Czytanie z Księgi Kronik 

Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pana 

na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów. 

Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz 

zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich 

braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby 

rozbrzmiewał głos donośny i radosny. 

Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej 

Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. 

Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w 

imieniu Pana. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 08. 2021 – św.  Stefana Węgierskiego 

7. 00 Za ++ naszych Kapłanów, Siostry Zakonne, za ++ naszych rodziców, bliskich 

i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 Wtorek 17. 08. 2021 – św. Jacka 

7. 00 Za ++ teściów Elżbietę i Viktora Broll, za + syna Józefa i d.op. 

 Środa 18. 08. 2021  

18. 00 Za ++ rodz. Pawła i Małgorzatę Michen i za ++ z rodz. Michen – Kondziela 

 Czwartek 19. 08. 2021 – św. Jana Eudesa, kapł. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Emilię Kondziela w 90 r. ur., za ++ matkę i ojca, za ++ Józefa i Marię 

oraz pokr. 

 Piątek 20. 08. 2021 – św. Bernarda, opata, dra K. 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

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

Błogosławieństwo w pew. int. z okazji urodzin 

 Sobota 21. 08. 2021 – św. Piusa X, pap. 

7. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, braci Oswalda i Franciszka, Karola 

Matysek, ++ z rodziny Kowol i d.op. 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Teresę Sieroń w rocznicę śm., za + męża Piotra, córkę Irenę, syna  

Henryka, za ++ z rodzin Sieroń - Bienias i d.op.   

-Do Mił. Bożego za + matkę Hildegardę Zając w 4 r. śm., ojca Konrada, brata 

Józefa, ++ dziadków Zając - Fornol i ++ wujostwo  

- Za + brata Huberta Faszinka w rocznicę śm., za ++ rodziców i pokr.  

- Za ++ Ritę i Waltera Sommer, za + brata Gerarda i Edytę Sommer, męża 

Stefana, pokr. i dusze czyśćcowe  

 Niedziela 22. 08. 2021 – XXI Niedziela Zwykła 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Teresę i Henryka Bodora, ich rodziców i krewnych, pokr. oraz d.op. 

10. 30 Za + Zygmunta Kurpierz w 13 r. sm., ++ rodz., teścia Jana, brata Erwina, ++ 

dziadków, wuja Teodora, Marię i Florentynę Laska, Annę Piechota, ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Gerharda Joszko, + bratową Marię Joszko, pokr. i d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Jacka, głównego 

patrona metropolii górnośląskiej 

3. Wszystkim uczestniczącym na Nabożeństwie Fatimskim składam 

podziękowania 

4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 

W OPOLU 

5. Tym mężczyznom, którzy pracowali na naszym cmentarzu parafialnym składam 

gorące i serdeczne podziękowania . Bóg zapłać  

6. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 
7. Zaprasza się kibiców w sobotę 21 sierpnia o godz. 17.00 na mecz otwarcia 

sezonu pomiędzy Groszmalem a Błękitnymi Jaryszów 

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Kiedy już to, Co zniszczalne, przyodzieje się w niezni-szczalność, a to, co śmiertelne, 

przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: 

«Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież 

jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. 

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. 

Psalm (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8)) 

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały 

Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *  

znaleźliśmy ją na polach Jaaru.  

Wejdźmy do Jego mieszkania, *  

padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego. 

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego  

i zachowują je wiernie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 



Historia kościoła cz. 24 

c.d. życiorysu ks. Antoniego Liszki: Prawie dwa lata trwały te prace. W cementowni 

Groszowice wykonano specjalne noże widiowe, którymi metr po metrze usuwano 

zarówno malowidła jak i dekoracyjne wzory, znajdujące się pomiędzy nimi. W czasie, 

kiedy usuwano malowidła, zlecono wykonanie nowych ławek, które wykonano w 

Zakładzie Stolarskim pana Hunczy oraz zlikwidowano ołtarz Matki Bożej 

Różańcowej. Kościół zmienił się nie do poznania.  

Ks. proboszcz Antoni Liszka zmarł 10 października 1970 roku i został pochowany 

obok kościoła. 

 Ks. Wojciech Skrobocz urodził się 7 kwietnia 1935 roku w Zabrzu Biskupicach 

jako Gottfried Rudner. W czasie II wojny światowej wraz z całą rodziną, czyli ojcem, 

matką, siostrą Ruth oraz dwojgiem braci, został ewakuowany do Niemiec. Powrócił do 

Zabrza pod koniec 1947 roku, gdzie ukończył szkołę podstawową, następnie zapisał 

się do szkoły zawodowej, której jednak nie ukończył gdyż wstąpił i został przyjęty do 

Małego Seminarium Misyjnego, prowadzonego przez księży Werbistów w Nysie-

Świętym Krzyżu. I tu następuje przełom w jego życiu, gdyż poczuł powołanie aby 

służyć Bogu. Niestety aby dalej kontynuować naukę, zmuszony jest zmienić swoją 

tożsamość, co uczyniła też cała rodzina, która od tamtej pory także nazywała się 

Skrobocz.  Egzamin dojrzałości w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach 

zdaje już jako Wojciech Skrobocz.  Od tamtej pory cała rodzina także nazywa się 

Skrobocz. Po maturze rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym 

Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, a święcenia kapłańskie przyjął 

21 czerwca 1959 r. w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa. Od samego początku 

kapłańskiej posługi ks. Wojciech Skrobocz związany był z parafią pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Groszowicach, kolejno jako wikariusz, administrator kościoła w 

Opolu-Grudzicach a od 1974 r. jako proboszcz. Dał się poznać jako wspaniały 

organizator i budowniczy kościołów ale przede wszystkim jako wybitny duszpasterz.  

Znał doskonale swoich parafian od trzech pokoleń. Nigdy też nie lubił się chwalić 

uważając, że Pan Bóg wie lepiej, co kto robi. Przez dwie kadencje był dziekanem 

dekanatu opolskiego (1983–1993). Za swoje liczne zasługi został odznaczony tytułem 

dziekana honorowego (1982) i radcy duchownego (1993). Kiedy 10 października 1970 

roku zmarł ówczesny proboszcz ks. Antoni Liszka, w parafii przebywało dwóch 

wikariuszy: ks. Wojciech Skrobocz oraz przebywający jako wikariusz w latach 1966-

1974 ks. Herbert Potempa. W roku 1974 ks. Wojciech Skrobocz zostaje mianowany 

dekretem ówczesnego biskupa proboszczem naszej parafii. Aż do czasu erygowania 

osobnej parafii w Opolu-Grudzicach czyli do 13 czerwca 1980 roku, cały czas 

opiekował się tamtejszym kościołem uczestnicząc w zakończeniu jego budowy. 

Wcześniej był tam administratorem. Za jego czasów dwukrotnie wymalowano kościół, 

a było to w latach 1980 i 1995, a także dokonano pokrycia całego dachu kościoła 

blachą miedzianą, co stanowiło wówczas nie lada przedsięwzięcie. Prowadził ponadto 

prace remontowe w kościele filialnym w Opolu-Grotowicach.   


