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V Niedziela Wielkiego Postu 

Ewangelia wg św. Jana 8, 1-11. 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek 

lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą 

pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 

W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 

Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus 

nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 

A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». 

I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 

starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie 

potępił?» 

A ona odrzekła: «Nikt, Panie!»Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a 

od tej chwili już nie grzesz». 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 14. 03. 2016  
7. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Jerzego Okos, córkę Renatę, zięciów Joachima i 

Jerzego, za ++ z rodz. Okos - Wiench - Rzotki - Szywalski - Dziuba i d.op. 

 Wtorek 15. 03. 2016  
18. 00 Za + Huberta Szywalskiego, jego ++ rodziców i rodzeństwo 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania  z kl. II i III Gimnazjum 

 Środa 16. 03. 2016  
18. 00 Za ++ Marię i Józefa Sowada, za ++ z rodz. Wiench - Sowada i d.op. 

 Czwartek 17. 03. 2016 – św. Patryka, bpa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Otylię Lepsy, męża Emila, ++ rodziców z obu str. i za ++ z rodz. 

Pielenga – Lepsy oraz d.op.  

DROGA  KRZYZOWA 

18. 00 Za + Franciszka Stach w 5 r. śm., żonę Marię, ++ siostry Martę i Marię, ++  

rodziców, teściów, szwagierkę Annę Danisz i pokr.  

 Piątek 18. 03. 2016 – św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z udziałem dzieci i młodzieży) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Dz. błag. do B.Op. MBNP z 

podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Agnieszki i Bernharda z ok. 

45 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i w int. Bernharda z ok. 72 rocznicy urodzin  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 19. 03. 2016 – św. Józefa Oblubieńca NMP - Uroczystość 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Józefa z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w pew. int. z ok. ur., za męża, córki i w int. całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Przez wstawiennictwo św. Józefa o wszelkie potrzebne łaski w int. 

wszystkich noszących imię św. Patrona  

- Do MB Fatimskiej, św. Józefa, św. Rity o zdrowie i Boże błog. w int. Józefa 

Kurc z ok. ur., za żonę i córkę  

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

błog. w int. Ireny Cendlewskiej z ok. 70 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. do B.Op., św. Józefa z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Józefa Gambiec z ok. 60 r. ur., za żonę  Adelę i za syna z żoną  

- Za + męża i ojca śp. Józefa Bujak z ok. imienin  

- Za + Tadeusza Gnieździuch i za + Romana Sapalskiego, pokr. i d.op.  

- Za + męża i ojca Guido Płaczek z ok. ur.  

- Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Kiełbasa, za + brata i za ++ rodzin i d.op.  

- Za + matkę Anastazję Walecko zd. Kondziela w 1 r. śm., za + Andrzeja 

Wuchowicz i pokr.  

- Za ++ rodz. Marię i Konrada Kurc, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo i d.op.  

  



Niedziela 20. 03. 2016 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  
8. 00 Za + Józefa Mikoda, + żonę Leontynę, rodziców z obu stron, za + zięcia 

Horsta Otremba, + Tadeusza Bufan i za + Romę Adamiec 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Józefa z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Józefa Matejka z ok. urodzin i imienin, za żonę Magdalenę, dzieci 

z rodzinami, wnuki i w int. całej rodziny prosząc o wszelkie potrzebne łaski  

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + ojca Ludwika Świerc, jego żonę Jadwigę i za całe pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do 

końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy 

do rozpoczęcia Wigilii  Paschalnej  

2. W sobotę Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP  

3. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy św., a 

procesja z palmami podczas głównej Eucharystii – Sumy  

4. W Niedzielę Palmową w katedrze opolskiej spotkanie z osobami żyjącymi 

w związkach niesakramentalnych  

5. W niedzielę 20 marca kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i 

konserwację zabytków kościelnych  

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

zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych  

7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w kościele  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św., za pobożne 

odmówienie modlitwy: Oto ja najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed 

wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny, a 

w inne dni odpust cząstkowy. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej 

można uzyskać odpust zupełny  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 13 marca o godz. 15.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy LZS Żywocice a Groszmalem 

 

 



Patron tygodnia – św. Józef 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana Jezusa. 

Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał 

żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął 

przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć. 

Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w 

Nazarecie (Mt 1-2; 13,55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, 

udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia i 

przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem 

do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na 

kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do 

Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania 

publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego 

cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy 

Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów krajów: Austrii, 

Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, miast oraz patronem 

małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, drwali, 

rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, uciekinierów. 

Patron dobrej śmierci. 

W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w 

dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; 

bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, 

winorośl. 

Humor 

Starszy pan stwierdził ze jego żona słabo słyszy i postanowił pójść skonsultować się z 

lekarzem, co może na to poradzić. 

Lekarz stwierdził: 

- Aby móc coś poradzić muszę wiedzieć jak bardzo jest to zaawansowane. Niech pan 

to zbada w następujący sposób, najpierw zada pytanie z odległości 10 metrów, jak nie 

usłyszy to z 8 itd. i wtedy mi pan powie przy jakiej odległości pana usłyszała. 

Tak więc wieczorem żona robi w kuchni kolacje, a facet w pokoju czyta gazetę i 

stwierdza: 

- W sumie tutaj jestem akurat 10 metrów od niej, zobaczymy czy mnie usłyszy. 

- Kochanie! - woła - Co jest dziś na kolacje? 

Bez odpowiedzi. Zmniejszył dystans do 8 metrów, wciąż żadnej odpowiedzi. 

Zmniejsza do 6, 4, 2, aż w końcu podchodzi staje tuż obok niej i pyta: 

- Kochanie, co dziś na kolacje? 

- Kurczak, do cholery, pięć razy Ci powtarzam!!! 

 


