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24. 02. – 1. 03. 2020 

VII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie 

stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i 

drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię 

prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 

swego będziesz nienawidził. 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i 

celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 

czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz 

im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie 

ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do 

synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!» 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 02. 2020  

18. 00 Za + Wojciecha Człapa, za + ojca Stanisława, ++ dziadków Wojciecha, 

Jadwigę i Józefa oraz za + bratową Elżbietę 

 Wtorek 25. 02. 2020  

18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusa Jaszkowic, za ++ z rodz. Kacuba i za ++ 

dobrodziejów 

18. 30 Katecheza dla Kl.VIII SP. - kandydaci do bierzmowania   

 Środa 26. 02. 2020 – Środa Popielcowa 

7. 00 Za ++ z ofiar ze skarbonki i za dusze czyśćcowe 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Jana Kampa, za ++ rodziców i teściów 

 Czwartek 27. 02. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Gertrudę Dragon z ok. rocznicy urodzin, za + Gerarda Dragon, pokr.  

oraz  d.op. 

9. 30 DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 28. 02. 2020  

17. 30 DROGA  KRZYŻOWA Z  UDZIAŁEM  DZIECI I MŁODZIEŻY 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEZOWA:  Za + Oswalda Smandzik, jego 

++ rodziców, braci Konrada i Franciszka, bratową Marię i krewnych oraz za 

++ z rodz. Smandzik - Jagosz i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 29. 02. 2020  

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Zygmunta Lelit z ok. 50 r. ur., za mamę i siostrę z rodziną  

- Za ++ Gerharda i Gertrudę Śladek oraz za ++ z rodziny  

- Za + Stanisława Radomski w 20 r. śm., za + żonę Marię, synów Czesława i 

Kazimierza, za ++ z rodziny i d.op.  

- Za + babcię Marię Ruchała w 30 dz. po śm. i ++ z pokr.  

- Za ++ rodz. Marię i Józefa Jucha, + brata Henryka oraz pokr. z obu str.  

- Za + matkę Czesławę Janiszewską w 6 r. śm., za + ojca Adama, za ++ Zofię i 

Bronisława Bułajewskich, pokr. i d.op. 

 

 



 Niedziela 1. 03. 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 - Za + Wojciecha Kunickiego, syna Zbigniewa, ++ rodziców, teściów i pokr.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Wiktorię Skorupa, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Helmuta Siekierka z ok. rocznicy urodzin, za żonę Ritę, dzieci, wnuki i 

prawnuki 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na zużytą energię elektryczną w 

naszym kościele w sezonie zimowym  

2. W liturgii kościoła w tym tygodniu: Środa Popielcowa, zapraszam na Msze św. 

o godz. 7.00; 9.00 i o 18.00  

3. Kazania pasyjne wygłosi ks. Artur – wikariusz parafii katedralnej  

4. Zgodnie ze zwyczajem dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek w kościołach 

odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie adoracji w 

poniedziałek i we wtorek o godz. 12.00  a zakończenie o godz. 18.00  

5. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje wiernych do 

obchodu  paschalnego. Poświęcenie i posypanie popiołem odbywa się na każdej 

Mszy św. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły, tzn. jakościowy i 

ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty i 

Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do 

powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu  

6. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni 

modlitw o ducha pokuty  

7. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

8. W Środę Popielcową w Opolu liturgia stacyjna. Rozpoczęcie o godz. 18.00 u 

OO. Franciszkanów, następnie procesja i o 18.30 Msza w katedrze  

9. Kolekta za tydzień (1.03) jest wyznaczona na Kurię i Seminarium Duchowne 

oraz na inne instytucje diecezjalne 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli 

ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią 

jesteście. 



Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym 

świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest 

głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub 

także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców». 

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to 

Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy 

teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga. 

Patron tygodnia: św. Paula Montal 

Paula Montal Fornés urodziła się 11 października 1799 r. niedaleko Barcelony w 

Hiszpanii. Otrzymała staranne i głębokie wychowanie religijne. W wieku 10 lat 

straciła ojca. Aby pomóc w utrzymaniu rodziny, zaczęła pracować jako hafciarka. 

Pomagała w swojej parafii w katechizacji dzieci i młodzieży. Przez to doświadczenie 

zobaczyła, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie intelektualne i zawodowe 

młodych kobiet. 

W 1829 r., pokonując rozliczne trudności, udała się do Figueras i założyła tam 

pierwszą szkołę dla dziewcząt. Dbała w niej o formację chrześcijańską i ogólnoludzką. 

Wkrótce zaczęły powstawać kolejne szkoły. W 1847 r. założyła Zgromadzenie Córek 

Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (pijarki). Od 1859 r. aż do śmierci przebywała w Olesa 

de Montserrat. Poprzez trud wychowawczy, a także przez ufną modlitwę uczestniczyła 

w przeżywaniu losów nowego zgromadzenia. W chwili jej śmierci liczyło ono 19 

domów, w których mieszkało ponad 300 sióstr. 

Paula Montal Fornés od św. Józefa Kalasantego zmarła 26 lutego 1889 r. w Olesa de 

Montserrat. Beatyfikował ją św. Jan Paweł II w kwietniu 1983 r.; w listopadzie 2001 r. 

włączył ją do grona świętych. 

Humor 

W restauracji kelner podchodzi do klienta: 

- Pana kieliszek jest pusty, chce pan jeszcze jeden? 

- Panie! Po co mi dwa puste kieliszki? 

Tatusiu, dlaczego oceny niedostateczne w moim dzienniczku podpisujesz trzema 

krzyżykami? 

- Bo nie chcę, aby nauczyciel pomyślał, że normalny człowiek może być ojcem 

takiego nieuka. 

Dwóch chłopców spędza wigilię u dziadków. 

Przed pójściem spać klękają przed łóżkami, modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach 

krzyczy: 

- Modlę się o nowy rowerek, o nowe żołnierzyki, modlę się o nowe DVD. 

Starszy brat się go pyta: 

- Dlaczego tak krzyczysz, Bóg nie jest głuchy! 

- Bóg nie, ale babcia tak. 


