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III Niedziela Wielkiego Postu  

 

Ewangelia wg św. Jana 2,13-25.  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących 

za stołami bankierów. 

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, 

także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu 

mego Ojca targowiska». 

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera 

Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 

Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją 

na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 

wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego Ciała. 

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i 

uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 

Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 

i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się 

kryje w człowieku. 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  9. 3. 2015  

7. 00 Za + Zofię Sbielut, męża Wawrzyńca, + córkę, pięciu synów, dwie synowe 

oraz za ++ z rodz. Sbielut - Kurek 

Wtorek  10. 3. 2015  
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog.  

w int. Beaty Passon z ok. 50 r. ur., za męża Waldemara, syna Dominika, w 

int. rodziców i za całą rodzinę 

Środa  11. 3. 2015  
18. 00 Za ++ rodz. Małgorzatę i Franciszka Świerc, ich ++ dwóch synów, dwie 

synowe i dwóch zięciów 

Czwartek  12. 3. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Marię i Józefa Frejlich, Wincentego Cichoń, ich ++ rodziców, zięcia 

Piotra, córkę Annę, wnuka Jana i za ++ z całej rodziny  

DROGA  KRZYŻOWA   

Piątek  13. 3. 2015  
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i w int. naszych Chorych 

17. 30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZICI, BIERZMOWAŃCÓW I DLA 

DOROSŁYCH 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Stanisława i Mariannę  

Kocerka, za męża Karola, syna Stanisława i za ++ z rodziny 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  14. 3. 2015  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Anielę Kondziela w dniu urodzin, za + syna Waldemara Kondziela, za 

++  z pokr. i d.op.  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek z ok. urodzin i za ++ z rodzin 

Standke – Płaczek  

- Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę, syna 

Manfreda oraz wnuka Ralfa a także Innocentego i za ++ z rodzin Pfitzner –

Grel i za ++ Kapłanów  

- Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Rock i ich córkę Marię oraz d.op.  

- Za ++ rodz. z  rodzin Kondziela – Miemiec – Kałuża i d.op. 

Niedziela  15. 3. 2015 – IV Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje 

Wielkopostne 
8. 00 Za + Otylię Lepszy w 2 r. śm., męża Emila, rodz. z obu stron i za ++ z rodzin 

Lepszy – Pielęga oraz d.op 

10. 30 - Za + Stefanię Malcher w 7 r. śm., jej ++ rodziców, + szwagra Rajnarda  

Faltin i za + ojca Kurta Jendryassek pokr. oraz d.op.  

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

int . Marii Kurpierz z ok. 80 r.ur., za dzieci, wnuki i za + córkę Wiktorię  

15. 45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  

16. 30 Za ++ rodz. Julię i Piotra Kornek, ++ dwóch synów i za ++ rodz. Miemiec 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś 8 marca zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „AD 

GENTES”  

2. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zalecanych wiernych  

3. W niedzielę 15 marca rozpoczęcie  Rekolekcji Wielkopostnych, które 

przeprowadzi Ojciec Wacław z opolskiego Zakonu Jezuitów. W czasie 

rekolekcji można sobie zamawiać intencje mszalne  

4. W piątek wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej. Czcicieli zapraszam na 

Mszę św. o godzinie 7.00  

5. Podziękowania za dary na stół plebański z okazji wizytacji kanonicznej i 

tym wszystkim, którzy włączyli się w uroczystą liturgię: naszemu chórowi, 

ministrantom, licznie zebranym lektorom, szafarzom i mariankom  

6. We wtorek o 19.00 próba chóru  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu prowadzi zapisy na 

rok szkolny 2015/16. Nauka w szkołach jest bezpłatna. Więcej informacji 

znajduje się na ulotkach i plakatach z tyłu kościoła oraz na stronach 

internetowych placówek  

9. Życzę owocnego przeżycia kolejnego tygodnia Wielkiego Postu 

Księga Psalmów 19(18),8.9.10.11. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,  

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.  

Jego słuszne nakazy radują serce,  

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.  

 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,  

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.  

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,  

słodsze od miodu płynącego z plastra. 

 

Patron tygodnia – bł. Ewa z Liege 

Nie każda Ewa obchodzi imieniny w Wigilię Bożego Narodzenia. w wykazach 

świętych Pańskich figurują także inne niewiasty, które nosiły to imię. Błogosławiona 



Ewa z Liège - przyjaciółka św. Julianny Cornillon, której zawdzięczamy ustanowienie 

uroczystości Bożego Ciała - była jedną z promotorek tego święta. 

Urodziła się około 1205-1210 r. w okolicach Liège i już od wczesnej młodości łączyły 

ją serdeczne więzy z Julianną. A musiała się wyróżniać wyjątkowym usposobieniem 

do modlitwy, kontemplacji i wyrzeczeń, skoro zdołała pozyskać zgodę na status 

rekluzy, czyli "zamurowanej". Osoby, które obierały taki styl życia, zamieszkiwały 

w pustelni przylegającej do świątyni, albo chóru kościelnego. Ewa znalazła swoją 

pustelnię przy kolegiacie św. Marcina w Liège, do której przygarnęła prześladowaną 

Juliannę. Utrzymywała ścisłe kontakty z kanonikami kolegiaty św. Marcina, m in. 

Janem z Lozanny i Jakubem Pantaleonem z Troyes. Ten drugi został wkrótce 

archidiakonem w Leodium, a później legatem papieskim, biskupem Verdun, 

patriarchą Jerozolimy; wreszcie - papieżem Urbanem IV. To właśnie Ewie przestał 

Urban IV odpis swojej słynnej bulli "Transiturus", sporządzonej przez samego św. 

Tomasza z Akwinu, zezwalającej na rozpowszechnianie oficjum na święto Bożego 

Ciała. Od Hugona z Saint-cher wyjednała Ewa zgodę na rozszerzanie tego święta, 

także na Polskę, co nastąpiło w 1258 r. Po śmierci Julianny kontynuowała starania 

o ustanowienie święta Bożego Ciała, modląc się o to nieustannie w swojej rekluzji. 

Kiedy zmarła jej grób w kolegiacie St. Martin w Liège stał się miejscem kultu, 

zaaprobowanego dopiero przez Leona XIII. Wcześniej, w 1622 r., urzędowo 

rozpoznano relikwie Ewy. które złożono pod ołtarzem Najświętszego Sakramentu. 

W IKONOGRAFII bł. Ewę można zobaczyć albo samą, albo z Julianną Liége, z bullą 

papieską ustanawiającą uroczystość Bożego Ciała w dłoni. 

 

Humor 

Przepis na spokój w Polsce :) 

1. Poczekaj aż rolnicy wyjadą do Warszawy na protest. 

2. Zablokuj drogi wokół stolicy. 

3. Rolnicy nie mają jak wrócić. 

4. Warszawiacy nie mają jak wyjechać. 

5. ŚWIĘTY SPOKÓJ W CAŁYM KRAJU 

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz zadaje pytanie: 

- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypcami? 

Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi: 

- Fortepian dłużej się pali. 

W sądzie: 

- Oskarżony, zastał pan żonę z kochankiem i zabił pan ją. Może mi pan wytłumaczyć, 

dlaczego zabił pan ją, a nie jego? 

- Wysoki Sądzie, doszedłem do wniosku, że lepiej raz zabić kobietę, niż co tydzień 

innego mężczyznę... 


