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19. – 25. 02. 2018 

I Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 

kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!» 

 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z 

waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z 

ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, 

tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy 

nie będzie potopu niszczącego ziemię». 

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą 

istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był 

znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy 

ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z 

wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód 

potopu na zniszczenie żadnego istnienia». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 19. 02. 2018  

18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, za ++ z rodz. Serwotka – Woszek, za dusze 

najbliższe wybawieniu oraz za ++ Kapłanów i Siostry Zakonne 

 Wtorek 20. 02. 2018  

18. 00 Za ++ z rodzin Zacharczuk - Ercesel - Niesnalscy i za + Macieja Ostrowskiego 

 Środa 21. 02. 2018  

7. 00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Hoffmann, córkę Agnieszkę, syna Jana i d.op. 

 Czwartek 22. 02. 2018 – Katedry Świętego Piotra Apostoła 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Galla, pokr. i d.op. 

9. 30 Droga Krzyżowa 

 Piątek 23. 02. 2018  

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:   Za + matkę Marię Faszinka w 

5 r. śm., za ++ z całej rodziny i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 24. 02. 2018   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INT. ZBIORCZA  

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

int. Agnieszki Witola z ok. 40 r. ur., za męża, dzieci, rodziców i teściów  

- Za ++ rodz. Franciszka i Zofię Witola, syna Henryka i córkę Stefanię  

- Za ++ rodz. Jana, Franciszkę i Gertrudę Frejlich, syna Manfreda oraz synowe 

Marię i Joannę  

- Za + męża Edwarda Pawlaczyk, ++ rodz. z obu stron, siostrę Zofię, za rodz. 

Owsianych oraz krewnych  

- Za + Stanisławę Parobecką w 30 dz. po śm.  

 Niedziela 25. 02. 2018 – II Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za ++ rodz. Cecylię i Wilhelma Sikora, + brata Helmuta i szwagra Ryszarda 

10. 30 - Za + Oswalda Smandzik, jego rodziców, brata Konrada, bratową Marię, 

dziadków i krewnych  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jana Kieljan, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych, za całą rodzinę Kieljan - Krawiec o wszelkie Boże  

błog. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 W pew. int. z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę z ok. urodzin, za żonę i 

dzieci z rodzinami 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna będzie na opał do naszego kościoła. 

Do tej pory zakupiono 14 ton ekogroszku (koszt  12.040 Zł). Poprzednia kolekta 

grudniowa na opał to 5.160 Zł. wystarczyła na zakup sześciu ton opału. Za 

wszelkie ofiary  składane na ten cel już dziś w imieniu całej wspólnoty składam 

serdeczne podziękowania  

2. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Środy Popielcowej z 

posypaniem głów popiołem   

3. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w niedzielę o godz. 15.45  

4. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zalecanych zmarłych, za 

których będziemy się modlili w czasie tegorocznych Dróg Krzyżowych  

5. Kazania pasyjne tego roku wygłosi wikariusz z Opolskiej Parafii ks. Patryk 

Wramba  

6. Rekolekcje wielkopostne odprawimy od niedzieli 4 marca do środy 7 marca. 

Nauki rekolekcyjne wygłosi Ojciec Mirosław Lipowicz z Krakowa  

7. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie 

modlitwy: „Oto ja dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Chrystusa 

ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny, a w inne dni odpust cząstkowy 

Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać także odpust zupełny  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – bł. Franciszek Marto 

Błogosławiony Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. we wiosce Aljustrel, 

należącej do parafii Fatima. Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o 

chrześcijańskie wychowanie chłopca i jego młodszej siostry Hiacynty. w domu 

panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od 

najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec. 

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, 

pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł, który powiedział, by 

odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, 

świętokradztwo i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci zaczęły gorliwie się 

modlić w intencjach przekazanych im przez anioła. 13 maja 1917 r. na pastwisku w 

Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby przychodziły 

na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do października. Podczas 

kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać Różaniec i 



pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić ich 

winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.Jakże wielkie musiało być pragnienie Nieba 

w sercach małych pastuszków, skoro jednym z pierwszych pytań, jakie dzieci zadały 

Matce Bożej, było to szczególne: "Czy pójdę do Nieba?". Już w czasie pierwszego 

objawienia dzieci dowiedziały się, że dwoje z nich, Franciszek i Hiacynta, wkrótce 

zostanie zabranych do Nieba. 

Niecałe dwa lata później spełniły się słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą - 

Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na 

cmentarzu parafialnym. Miał wówczas 10 lat i 9 miesięcy. 13 marca 1952 r. jego ciało 

przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria i pochowano w kaplicy po prawej stronie 

głównego ołtarza. Franciszek spoczął w pobliżu swej ukochanej siostrzyczki, która 

zmarła 20 lutego 1920 r. w szpitalu w Lizbonie, mając 9 lat i 11 miesięcy. Jej ciało 

zostało złożone w bazylice fatimskiej 1 maja 1951 r. po lewej stronie ołtarza. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 

Najdrożsi: 

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do 

Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. 

W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś 

nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była 

arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 

brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do 

nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce. 

Humor 

Weszła ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i policjanci w każdej chwili mają 
prawo aresztować, a nawet strzelać do osób zasłaniających twarz. Wiecie, jak się teraz 
trzęsą ręce chirurgom? 

Zmęczony mąż wraca z pracy do domu i pyta: 
- Co na obiad? 
A, żona z kuchni: 
- Nie wiem, z konserwy odpadła naklejka. 

Przyleciało dwóch kosmitów na łąkę i patrzą, zwierzę w łaty, spoglądają do atlasu: 
Krowa pije wodę daje mleko. Wzięli ją nad strumień, jeden wsadził jej łeb do wody, a 
drugi nadstawia miskę od tyłu. Po chwili wylatuje krowi placek, wtedy ten z miską 
mówi: Podnieś jej łeb wyżej bo muł z dna bierze. 


