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6. – 12. 09. 2021 

XXIII Niedziela Zwykła 

Dożynki Parafialne 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął 

go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a 

spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. 

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko 

uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie 

ma względu na osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie 

i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na 

bogato przyodzianego i powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego 

zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie 

różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na 

bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go 

miłują? 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 09. 2021  

18. 00 Za + Marię Buchta, za ++ rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe  

 Wtorek 7. 09. 2021 – św. Melchiora Grodeckiego 

18. 00 Za ++ rodz. Stanisławę i Antoniego Kapela, za ++ Antoniego i Marię 

Waindok i d.op. 

 Środa 8. 09. 2021 – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 

7. 00 Za + wuja Pawła, Józefa, za ++ rodziców i pokr. 

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

blog. w int. Gabrieli i Ludwika z ok. 20 r. ślubu, za dzieci i za całą rodzinę 

 Czwartek 9. 09. 2021 – św. Piotra Klawera, kapł. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

- Za + Parafiankę, która zmarła za granicą w wieku 91 lat śp. Gertrudę 

Springer 

18. 00 Za ++ Jadwigę i Piotra Okos, męża Józefa Czech, synów, córki, zięciów, za + 

Joachima Świerc, za ++ z rodz. i pokr. 

 Piątek 10. 09. 2021  

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA 

- Za + Jadwigę Świerc, za + męża Ludwika oraz za całe pokr. 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 11. 09. 2021  

13. 00 Ślub i Msza św. Damian Piechaczek i Anna Piotrowska 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dobre zdrowie, Boże błogosławieństwo w pew. int. z ok. 

urodzin, za męża, dzieci i wnuki  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecka Lilianę Zając, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za + ciocię Stanisławę z ok. pogrzebu, za jej męża Ryszarda i dusze 

czyśćcowe  

- Za + Teresę Mika z ok. urodzin, za + męża Jana, ++ rodziców z obu stron 

Mika – Świerc, pokr. i d.op.  

- Za + Marię Bisgiel, Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, Wiktorię i Józefa 

Bisgiel, ++ krewnych i dusze czyśćcowe 



 Niedziela 12. 09. 2021 – XXIV Niedziela Zwykła 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, ich synów Konrada, Franciszka i 

Oswalda, ++ rodziców, rodzeństwo, synową Marię i jej + siostrę Katarzynę 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MNBP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Hildegardy Miemiec z ok. 92 r. ur., za dzieci, wnuki, prawnuki i 

za + męża Gerharda 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podziękowaniem za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Gertrudy i Joachima Pasoń z ok. 40 rocznicy ślubu oraz za córkę 

Anitę z rodziną 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Cecylię Janikula, + męża Aleksandra, za ++ rodziców, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowanie za naszą comiesięczną kolektę parafialną - gospodarczą na 

remonty  naszej świątyni. Tydzień temu na ten cel wpłynęło 4.085 Zł 24 Gr i 2 

Euro 21 Eurocentów 

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Melchiora 

Grodzieckiego kapł., w środę Narodzenie NMP, w czwartek św. Piotra Klawera  

4. Bóg zapłać naszym Rolnikom, Gospodarzom za zorganizowanie, przygotowanie 

tegorocznej uroczystości dożynkowej - jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory  

5. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

6. W sobotę o godz. 11.00 zbiorka Marianek, a o godz. 11.30 zbiórka Ministrantów  

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

metropolii Górnośląskiej”  

8. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na 

pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony 

kraj w krynice wód. 



Historia kościoła cz. 27 

 Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć szerzej o chórze parafialnym im. ks. 

Prałata Wojciecha Skrobocz, który powstał tuż po II wojnie światowej z inicjatywy 

parafialnego organisty Karola Tomali. Była to kontynuacja dzieła rozpoczętego w 

czasach przedwojennych przez ks. Franciszka Haasego, a przed nim ks. Franciszka 

Rudzkiego. Ich pracę z miłośnikami śpiewu kontynuowali kolejni organiści. W 1959 

roku opiekę nad chórem przejął ówczesny wikary a później już proboszcz ks. 

Wojciech Skrobocz, któremu przez lata pomagał brat Ulryk Skrobocz. Po 

przedwczesnej śmierci ks. Wojciecha przez pewien czas opiekę sprawowała organistka 

Dorota Woszek, a po jej wyjeździe z Opola opiekunem a zarazem duchowym 

kierownikiem został obecny proboszcz ks. Norbert Dragon. W  październiku 2005 

roku dzięki inicjatywie księdza Norberta, dyrygentem chóru został dr Marian Biliński, 

który prowadził go z wielkim powodzeniem do końca stycznia 2020 roku. Chór nie 

tylko dbał o oprawę muzyczną parafialnych uroczystości, ale także koncertował w 

różnych parafiach. Współpracpwał z Opolskim Chórem Kameralnym, z Chórem 

"Cantus" z Sanktuarium Maryjnego w Wambierzycach oraz z Chórem "Gloria" z 

Ząbkowic Śląskich. W styczniu 2020 roku chór zawiesił swoją działalność.  

 Chór nasz uświetniał wiele uroczystości w kościele w Opolu-Metalchemie, w 

kościele bł. Czesława, św. Jadwigi śląskiej w Opolu-Malinie, w Chrząstowicach, w 

naszej  katedrze, w Rudnikach k. Raciborza, a w Krosnowicach uświetniał 

uroczystości rocznicowe śląskiego kompozytora Ignaza Reimana. Dotychczas nagrał 

dwie płyty.  

 Jego skład był następujący: Soprany - Beata Bazelak, Małgorzata Bednarska, 

Irena Huncza, Urszula Huncza, Beata Jasińska, Bernadetta Laxy, Aniela Okos, Anna 

Pławiak i Krystyna Wolny; Alty - Aleksandra Bazelak, Krystyna Formicka, Maria 

Honka, Urszula Krupa, Krystyna Lelit, Maria Miszkiel, Elżbieta Mylek, Elżbieta 

Nowak i Zofia Słabczyńska; Tenory - Ks. Norbert Dragon, Tomasz Fronia, Roland 

Kulig i Stanisław Wójcik; Basy - Bernard Bazelak, Wiesław Długosz, Gerard Krupa, 

Eugeniusz Nolepa, Marek Smandzik, Józef Tiszbirek i Jerzy Wolny. 

Patron tygodnia: św. Melchior Grodziecki 

Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu 
Radwan, w Cieszynie w 1582 roku. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów 
w Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Po nowicjacie odbył praktykę 
nauczycielską w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Został mianowany kaznodzieją w Pradze, a następnie 
kapelanem wojskowym w Koszycach. Podczas prześladowania katolików 
w Czechach, kiedy Koszyce zajęło wojsko Jerzego Rakoczego, pochwycono 
św. Melchiora oraz dwu innych kapłanów. Poddany okrutnym torturom, poniósł 
męczeńską śmierć 7 września 1619 roku razem ze Stefanem Pongraczem, Węgrem, 
jezuitą i Markiem Kriżem, Chorwatem, kononikiem ze Strzygonia. Pochowano ich 
w okolicy Koszyc, następnie przeniesiono do kościoła sióstr urszulanek w Tyrnawie. 
Beatyfikowani przez Piusa X (1905). 
Patron archidiecezji katowickiej. 


