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VIII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Mateusza 6,24-34.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, 

a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i 

pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a 

Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 

życia? 

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 

nie pracują ani przędą. 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak 

jedna z nich. 

Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 

przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? 

czym będziemy się przyodziewać? 

Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane. 

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy". 

 

 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  3. 03. 2014  
7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę  Różę, syna  Karola, rodziców, 

rodzeństwo i zięcia Oswalda 

18. 00 Za ++ Elżbietę, Wiktora, Józefa i za ++ krewnych   

Wtorek  4. 03. 2014 – św. Kazimierza - królewicza 
7. 00 Za ++ Annę i Szymona Zmarzły, za ++ z rodzin Kasperek – Zmarzły 

18. 00 Za + Kazimierę Godlewską w dniu urodzin, za + Bolesława i za ++ z rodz. 

Godlewskich - Wyrpachowskich 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

Środa  5. 03. 2014 – Środa Popielcowa 
7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Za + Wojciecha Kunickiego, jego rodziców, ++ rodzeństwo i za + z pokr. 

oraz d. op. 

18. 00 Za ++ Zofię i Stanisława Wójcik oraz ich rodzeństwo, ++ Krystynę i 

Alojzego Jaskóła oraz za ++ starzyków 

Czwartek  6. 03. 2014 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i 

zakonne  

- Za + Franciszkę w dniu urodzin, za + męża Franciszka i za ++ z rodziny 

oraz pokrewieństwo  

- DROGA   KRZYŻOWA 

17. 00 Godzina  Święta 

18. 00 Za ++ z rodziny Kondziela – Niemiec – Kałuża 

Piątek  7. 03. 2014 – św. męczennic Perpetuy i Felicyty – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

naszych Chorych 

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci ze szkoł podstawowych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Huberta Szywalski, jego ++ 

rodziców i całe pokr.  

- Katecheza dla klas III – pierwszokomunijnych 

Sobota  8. 03. 2014 – św. Jana Bożego – Dzień Kobiet 
9. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. wszystkich  naszych Kobiet 

o Boże błog. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - int. zbiorcza  

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

Bożą opiekę w int. Gertrudy z ok. 80 r. ur., za męża, synów z rodzinami i w 

int. całej rodziny  

- Za + Wiktora Iwanek, jego żonę Marię, za + matkę Adelajdę Świerc, za + 

ojca Alfonsa, za ++ z pokr. i za d. op.  

- Za + męża i ojca Jerzego oraz za ++ z rodziny Błasiak 

 



Niedziela  9. 03. 2014 – I Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za + Joachima Blauth, za ++ z rodzin Blauth – Zgadzaj 

10. 30 Za + męża Eryka Sas z ok. urodzin i za ++ z rodziny a także teściów, braci, 

pokr. i d. op. 

15. 00 Dz. błag. do BOp. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże  

błogosł.  w int. Gertrudy Witola z ok. 85 r. ur., za męża, dzieci, wnuki, 

prawnuki, za + siostrę bliźniaczą Marię Jaszkowic, za ++ rodziców Józefa i 

Zofię  Materla 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Jana Lelit w rocznicę śmieci, za  rodziców, teściów i krewnych  

 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za kolektę parafialną na opał do naszego kościoła. Tydzień 

temu na ten cel wpłynęło 3. 520 PLN  25 GR  i  8,20 Euro  

2. Podziękowania także za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium Duchownego oraz innych instytucji diecezjalnych  

3. Dziś w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek całodzienna Adoracja 

Najświętszego Sakramentu poprzedzająca Okres Wielkiego Postu  

4. Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza dzisiaj w 

niedzielę oraz w poniedziałek i we wtorek o godz. 15.00 na Adorację 

Najświętszego Sakramentu  

5. W Środę Popielcową rozpoczynamy zbawienny Okres Wielkiego Postu. 

Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00 – serdecznie zapraszam  

6. W czwartek o godz. 17.00 Godzina  święta  

7. Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o 17.30 z 

przeznaczeniem przede wszystkim dla dzieci i młodzieży  

8. W  niedzielę  o 15.45 zapraszam na Gorzkie Żale z Kazaniem  Pasyjnym, 

które wygłosi ksiądz wikariusz z opolskiej katedry  

9. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

10. We wtorek próba chóru o godz. 18.45  

11. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

13. Od niedzieli do soboty włącznie trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas 

podejmowania  ofiar w intencji nawrócenia grzesznikow. Zachęca się 

wiernych do podejmowania przyrzeczeń abstynenckich i wielkopostnej 

akcji trzeźwości  

14. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymywania 

się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu 



 

Patron tygodnia: św. Kazimierz królewicz 
 Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazimierza Jagiellończyka, 

urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem 

szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - pisał jego nauczyciel, 

ks. Jan Długosz. w 1471 roku wyrusza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. 

Wyprawa kończy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze czynny udział 

w życiu politycznym. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie jako namiestnik 

rządzi w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem 

duchowym. 

Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. "Opowiedziawszy 

dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] ducha P. Bogu poleciwszy 

wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano 

go w katedrze wileńskiej, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest 

jednym z najbardziej popularnych świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

W IKONOGRAFII atrybutem Świętego jest mitra Książęca. Przedstawiany także ze 

zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu: "Omni die dic Mariae" - ku 

czci Matki Bożej, do której św. Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. 

 

 Humor 

Jasiu, jakiego rodzaju jest słowo "budżet"? - pyta nauczycielka. 

- Żeńskiego, proszę pani. 

-Jesteś pewien?! 

- Tak, bo ma dziurę! 

Kubuś do Prosiaczka: 

- Wiem, co się z tobą stanie, gdy dorośniesz. 

- A co, czytałeś mój horoskop? 

- Nie, książkę kucharską. 

Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego - mówi kobieta w  sklepie z 

dywanami. 

- A ile Pani ma dzieci? 

- Sześcioro. 

- To najpraktyczniejszy byłby asfalt. 

 


