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30. 08. – 5. 09. 2021 

XXII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 

znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą 

z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 

miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale 

czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie 

Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 

zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z 

wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 

cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 08. 2021  

18. 00 Za + Rudolfa Hyla w 8 r. śm., za + Renatę, ++ rodziców Hyla - Zieliński 

 Wtorek 31. 08. 2021  
18. 00 Za ++ Jadwigę, Piotra i Ryszarda Datko, syna Gerharda oraz zięciów 

Franciszka, Huberta i Pawła, pokr. i d.op. 

 Środa 1. 09. 2021 – bł. Bronisławy, dziewicy 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. dla dzieci starszych i młodszych rozpoczynających 

nowy rok edukacji 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA NA ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO  

- Za nasze dzieci i młodzież rozpoczynające rok szkolny, za rodziców, 

nauczycieli, pedagogów i pracowników szkoły (z poświeceniem przyborów 

szkolnych dla klas pierwszych)  

- Za + Eugeniusza Gruca w 5 r. śm., za ++ rodziców Nytko, ++ rodzeństwo i 

d.op.  

- Za + Jadwigę Pęckowską w rocznicę śmierci 

 Czwartek 2. 09. 2021 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej  

- Za + męża Huberta Mateja, jego ++ rodziców, siostry, szwagrów, pokr. i 

dusze czyśćcowe  

- Za Wilhelma Passoń, żonę Annę, córkę Elfrydę, zięciów Edwarda i Huberta, 

ich ++ rodziców i za ++ Kapłanów 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Do MB Fatimskiej, św. Katarzyny z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

zdrowie i Boże błog. dla dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki 

 Piątek 3. 09. 2021 – św. Grzegorza Wielkiego,  pap. i dra K. -  

I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. za naszych Chorych 

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

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

 Sobota 4. 09. 2021 – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za ++ rodz. Anastazję i Pawła Kiełbasa, synów Antoniego i Paula, synową 

Magdalenę, zięcia Alfonsa, wnuków Huberta i Pawła, ++ z pokr. i d. op. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

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

nawrócenie grzeszników 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  



- Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową i rodziców: Marię i Edwarda 

Hermanowicz, za + Pawła Rusin i d.op.  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 10 r. śm., za + Danutę Królikowską, + 

Michalinę Bakulińską, ++ Annę i Kazimierza Dereń, pokr. i d.op.  

- Za + matkę Agnieszkę Michna  zd. Ochota  

- Za + Tomasza Szaforz w 12 r. śm., + ojca Bernarda, za ++ dziadków, za + 

ojca Ryszarda Sośniak w rocznicę śmierci i jego ++ rodziców 

 Niedziela 5. 09. 2021 – XXIII Niedziela Zwykła – Dożynki 

Parafialne 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Edmunda Nowickiego w 20 r. śm., jego ++ rodziców, teściów i ++ 

krewnych 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MNBP z podziękowaniem za tegoroczne plony i zbiory, za 

Naszych Rolników i Gospodarzy, za Wasze Rodziny dziękując Bogu za 

wszelkie odebrane łaski 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Stanisława Pomietło, za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodzin Pańka - 

Kowalik - Dymowicz - Owsiany - Bąk i pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowanie za naszą comiesięczną kolektę parafialną-gospodarczą na 

remonty naszej świątyni  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę bł. Bronisławy, dziewicy, w 

piątek św. Grzegorza Wielkiego, pap. i doktora Kościoła  

4. W środę rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego, zapraszam uczących się a także 

nauczycieli, pedagogów i rodziców na uroczystą Mszę św.  

5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

6. W czwartek o godz. 17.00 Godzina Święta - Adoracja Najświętszego 

Sakramentu  

7. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych - zgłaszamy ich w zakrystii lub 

telefonicznie W niedzielę 5 września będziemy świętować nasze DOŻYNKI  

PARAFIALNE  

8. W niedzielę 5 września kolekta jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

9. Na przyszły rok 2022 można już sobie zamawiać intencje mszalne – szczególnie 

jubileusze, okrągłe rocznice lub ważne albo inne rodzinne uroczystości  

10. W zakrystii można nabywać kalendarze na przyszły rok - „Kościoły opolskie i 

metropolii Górnośląskiej”   

11. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia  

12. Zaprasza się kibiców w sobotę 4 września o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Odrą Kąty Opolskie 



Historia kościoła cz. 26 

Ks. Norbert Dragon, syn Getrudy i Gerarda urodził się 17 stycznia 1961 roku w 

Bodzanowicach koło Olesna. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej 

ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie, które ukończył 

w 1979 roku. W latach 1979 – 1985 był alumnem Wyższego Seminarium 

Duchownego w Nysie a ponadto studiował teologię na KUL-u w Lublinie. 

Wyświęcony został razem z dziewiętnastoma innymi klerykami w 1985 roku przez 

bpa Alfonsa Nossola. Po wyświęceniu został skierowany na wikariusza do parafii w 

Kuźni Raciborskiej. Stamtąd w 1988 roku przeniesiony do parafii w Zawadzkiem, a w 

1991 przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. W roku 1992 został 

mianowany proboszczem parafii w  Sławikowie  koło  Raciborza. Po śmierci 

proboszcza Wojciecha Skrobocza w 2004 roku, w dniu 4 czerwca 2004 roku zostaje 

wprowadzony na urząd proboszcza, gdzie pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Dał się 

poznać nie tylko jako ksiądz ale także jako wspaniały organizator. To dzięki niemu 

przywrócono dawną świetność prawie sześćdziesięciu witraży, przywrócono 

wspaniałe brzmienie zabytkowych organów, dokonano wymiany instalacji 

elektrycznej a także zamontowano nowe nagłośnienie kościoła, dokonano wymiany 

napędu dzwonów, kapitalnego remontu wszystkich drzwi zewnętrznych, kompletnej 

konserwacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, pomalowano wnętrze kościoła ale 

przede wszystkim przywrócono freski w prezbiterium, a ostatnio na swoje miejsce 

powróciły na nowo namalowane obrazy „Ostatnia Wieczerza” oraz „Pascha”. Aby 

ułatwić wejście do kościoła osobom niepełnosprawnym wykonano podjazd. Dzięki 

zdobytym przez niego dotacjom dokonano kapitalnego remontu szczytu wieży 

kościelnej. Umyto oraz wstawiono ubytki na dwóch największych ścianach kościoła. 

Ostatnio pozyskał znowu dwie kolejne dotacje na dalszy remont. Był opiekunem chóru 

parafialnego, co roku organizuje dla parafian pielgrzymki do najwspanialszych 

sanktuariów w Polsce i za granicą. A co najważniejsze, jest wspaniałym 

duszpasterzem. 

 Jak już wyżej wspomniałem od 4 czerwca 2004 roku proboszczem naszej parafii 

jest radca duchowny ks. Norbert Dragon. Szafarzami Komunii św. są Roman Miszkiel, 

Dariusz Bejczuk Grzegorz Wierzimok oraz Adrian Janeczko. Po odbytych w dniach 

22 i 29 listopada 2015 roku wyborach członkami Rady Parafialnej zostali: z nominacji 

Proboszcza: Maria Bernat, Wiesław Długosz, Hubert Kilbach, Roman Miszkiel oraz 

Józef Okos. Natomiast z wyboru Parafian: Bernard Bazelak, Romana Franczok, 

Henryk Fronia, Rudolf Huncza, Dorota Kotula, Joachim Kowol, Urszula Krupa, 

Bernadeta Laxy, Joachim Matejka, Klaudiusz Matejka, Barbara Mikołajczak, Marcin 

Niestrój, Edyta Piechaczek, Mariola Skrzypczyk, Erwin Wicher oraz Helmut Wójcik. 


