
 

INFORMATOR  PARAFIALNY           

Rzymsko-katolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 

45-602 Opole-Groszowice 

Tel. 77 456 27 96 

www.parafiagroszowice.pl 

 

13. – 19. 12. 2021 

III Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im 
odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni». 

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy 
czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam 
wyznaczono». 

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim 
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 
żołdzie». 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana 
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 12. 2021 – św. Łucji, dz. i m. 

7. 00 Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, 

za naszych Chorych i Dobrodziejów kościoła 

18. 00 RORATY  

Za + Pawła Michen, jego ++ rodziców, teściów Kondziela - Datko oraz + żonę 

Małgorzatę 

 Wtorek 14. 12. 2021 – św. Jana od Krzyża, kapł. i Dra K. 
18. 00 RORATY 

Za + Michała Starczewskiego w 2 r. śm., za ++ rodziców, teściów i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VI SP  

 Środa 15. 12. 2021 – Całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
7. 00 Za naszych zmarłych zalecanych, za ++ Kapłanów i dusze czyśćcowe 

18. 00 RORATY 

Za ++ Franciszkę i Jana Piechotta, ++ z rodziny Piechota i d.op. 

 Czwartek 16. 12. 2021  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + syna Huberta, ojca Józefa, syna Benjamina, za ++ rodziców, teściów, 

pokr. i d.op. 

18. 00 RORATY 

Za ++ Wiktorię i Maksymiliana Franczok, za + Alfonsa, trzech synów 

Alfonsa, Romana i Manfreda, córkę Anielę i za ++ z rodz. 

 Piątek 17. 12. 2021  
15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – RORATY  

Za + Huberta Szywalski w 9 r. śm., za ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin  

Okos - Kasperek - Ochota 

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

 Sobota 18. 12. 2021  
7. 00 RORATY  DLA DOROSŁYCH 

Za ++ z rodziny Hoffmann, za Franciszka, Gertrudę i za córkę Agnieszkę oraz 

dusze czyśćcowe 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Zofię Nowotny, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i o Boże błog. dla całej rodziny  

- O zdrowie i Boże błog. w int. Milenki Warwas z ok. 2 r. ur., za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i pradziadków  

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



int. Bogusława Radomskiego z ok. 60 r. ur., za żonę Brygidę, za dzieci z 

rodzinami i za ++ z rodzin Radomski – Ocik  

- O wieczny pokój za + Irenę Figura w rocznicę urodzin, za jej męża Piotra  

oraz za bliskich zmarłych w grudniu: Marlis Figura,Sylwię i Henryka Albrecht 

oraz Adriannę Albrecht-Trzeciak i za dusze czyśćcowe  

- Za + Izabelę Janowską zd. Rybacka i ++ z rodz. Wąs - Rybacki i d.op.  

- Za + Łucję Griner, + ojca Jerzego Griner, + męża Jerzego Jonczyk, ++ 

rodzeństwo, ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ Małgorzatę i Romana Michalski oraz za ++ z rodz. Miemiec - 

Michalski i d.op.  

- Za ++ Agnieszkę i Ferdynanda  Demarczyk, córkę Marię Bisgiel i krewnych 

 Niedziela 19. 12. 2021 – IV Niedziela Adwentu 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

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

10. 30 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów w pew. int. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Franciszka Smolin w 7 r. śm, za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Łucję, we wtorek 

św. Jana od Krzyża  

2. W środę całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. 

Rozpoczęcie po Mszy św. porannej o godz. 7.00. Plan adoracji znajduje się 

także w gablotce  

3. Każdego dnia  RORATY o godz. 18.00 – zapraszam  

4. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów   

5. Podziękowanie za zbiórkę do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

Wpłynęło na  ten cel 487 Zł i 20 Gr.  

6. W zakrystii można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny   

7. W dalszym ciągu życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego 

przeżywania tegorocznego Adwentu    

 

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 

nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. 



Patron tygodnia: św. Łucja i św. Jan od Krzyża 
Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ok. 304) pochodziła z Syrakuz na Sycylii. 

Po torturach, którymi usiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć 

męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest 

patronką Toledo; krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką 

w chorobach oczu. Legenda z V/VI wieku głosi, że Łucja udała się do grobu 

św. Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla swej chorej matki. 

Od Świętej otrzymała nie tylko dar, o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi 

chwały męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub dozgonnej czystości i rozdała 

majątek ubogim. Kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Uwięzioną 

skazano na pohańbienie w domu publicznym, lecz oprawcy żadną silą nie mogli jej 

ruszyć z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej 

nie tknął. Wtedy wydał wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Miała 23 lata. 

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej niewiasty z palmą 

męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu. 

Jej atrybutami są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp; na tacy oczy, 

które jej wyłupiono; sztylet. 

 

Św. Jan od Krzyża, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła – Jan de Yepes urodził się 

w Fontiveros koło Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, tkacz, 

pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpił do karmelitów Podczas studiów w Salamance 

otrzymał święcenia kapłańskie (1566). Pokochawszy krzyż Chrystusa, nigdy 

nie przestał cierpieć. Był głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila w reformie 

zakonu. Spowiednik, mistrz nowicjatu, wystąpił z próbą zreformowania zakonu. 

W 1578 roku został aresztowany przez oponentów i osadzony na 9 miesięcy 

w więzieniu klasztornym. Traktowany jako buntownik dostępował wielu mistycznych 

łask. Poematy które wtedy powstały: “Pieśń duchowa”, “Noce ciemności”, należą 

do szczytów mistyki. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia 

wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Po ucieczce z zakonnego 

więzienia podjął dalszą reformę klasztorów. 

Umarł w Ubeda z 13 na 14 grudnia mając 49 lat. Pozostawił po sobie pisma prozą 

i wierszem, ukazujące jego duchowe doświadczenia oraz rozumienie mistyki od strony 

teologicznej. Jego relikwie znajdują się w kościele karmelitów w Segovii. 

Beatyfikowany w 1591 roku, kanonizowany w 1726. Pius XI ogłosił go doktorem 

Kościoła (1926). Jest patronem karmelitów bosych. 

W IKONOGRAFII św. Jan od Krzyża przedstawiany jest w habicie 

karmelitańskim. Jego atrybutami są: otwarta księga, krucyfiks, lilia, orzeł u jego stóp. 


