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9. – 15. 03. 2020 

II Niedziela Wielkiego Postu 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 

rozmawiający z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 

«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy 

podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym 

widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 

kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i 

twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy 

tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. 

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 03. 2020  

18. 00 Za + Edwarda Nawrockiego w 4 r. śm., za jego rodziców, teściów i za ++ z 
rodz. Kwaśniak - Baborowski 

 Wtorek 10. 03. 2020  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Gertrudy Pasoń z ok. 60 r. ur., za męża i córkę z rodziną 

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

 Środa 11. 03. 2020  
18. 00 Z podz. za dar życia i zdrowia – z prośbą o dalsze Boże błog. w pew. int. 

 Czwartek 12. 03. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Gintera Frejlich w dniu ur., za ++ rodziców, brata, szwagra, dziadków 
oraz d.op. 

9. 30 DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 13. 03. 2020 – Wspomnienie MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

17. 00 DROGA  KRZYŻOWA Z  UDZIAŁEM  DZIECI I MŁODZIEŻY (z 
czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEZOWA: Za + Zofię Sbilut w rocznicę 
śm., za + męża, córkę, pięciu synów, dwie synowe, za ++ rodziców i teściów 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 14. 03. 2020 – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek z ok. ur., za ++ rodz. Standke –
Płaczek  
- Za + Irenę Cendlewską z ok. ur.   
- Za + Józefa Mikoda, + żonę Leontynę, za ++ z rodzin z obu stron i z 
pozostałych rodzin  
- Za + Ryszarda Maziarek, za ++ z rodz. Maziarek - Czechowski i pokr.  
- Za ++ rodziców i teściów Mariana i Salomeę Kapałka, ++ Franciszkę i 
Mariana Dusza, + brata Jana Dusza oraz pokr.  
- Za ++ Jana i Annę Wolny, ++ dziadków, ich wnuka Tomasza, ++ teściów 
Józefa i Stefanię Puscz i pokr.  
- Za + ojca Wiktora Huncza w 21 r. śm., jego + żonę, rodz. z obu str. i za + 
zięcia Dariusza Suchan w 8 r. śm.  
- Za + Barbarę Graczyk w 30 dz. po śm.  
- Za + Leszka Rybak – Msza św. od Koleżanki z pracy ze Spółki Pol – Regio 

 Niedziela 15. 03. 2020 – III Niedziela Wielkiego Postu 
8. 00 Za + Gintera Frejlich z ok. 80 r. ur.   

10. 30 Za + Karola Jendryassek w 30 dz. po śm. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 - Za ++ rodz. Natalię i Henryka Mikołajczak i pokr.  
- Za ++ Anastazje i Pawła Kiełbasa, syna Antoniego, jego syna Huberta, syna 



Pawła, synową Magdalenę oraz ++ z rodz. Mrocheń - Niedworok i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii kościoła w tym tygodniu: środa - wspomnienie MB Fatimskiej   

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

3. Bóg zapłać za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło 

Pomocy „Ad Gentes”  

4. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

5. Od soboty 14 marca rozpoczynamy WIELKOPOSTNE  REKOLEKCE  

PARAFIALNE. Już dziś serdecznie zapraszam. Wygłosi je Ojciec Paweł Dyl - 

Kamilianin pracujący od ponad 20 lat w Gruzji w Tbilisi  

6. W lipcu w dniach od 20 do 24 br. będzie organizowana pielgrzymka – 

wycieczka do Lwowa i okolic. Osoby zainteresowane mogą się już wstępnie 

zgłaszać w zakrystii. Warunkiem tejże pielgrzymki jest posiadanie paszportu. Te 

osoby, które chciałyby pielgrzymować muszą posiadać paszport. Stąd, jeśli ktoś 

chce pojechać - a nie ma paszportu musi sobie taki wyrobić. Jest jeszcze około 

czterech miesięcy do wyjazdu, stąd można na spokojnie tenże dokument sobie 

zorganizować. Wstępnie już mam zarezerwowany hotel - Dom Pielgrzyma we 

Lwowie–Brzuchowicach, o dobrym, wysokim standardzie. Ci spośród 

uczestników ubiegłorocznej pielgrzymki do Augustowa. Sejn, Studzienicznej i 

do Wilna wiedzą, że warto było, gdyż był to bardzo ciekawie spędzony czas - 

swoistych „rekolekcji w drodze”. Osobiście zachęcam do udziału w naszym 

parafialnym pielgrzymowaniu 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najdroższy: 

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On 

nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz 

stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie 

Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się 

naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i 

nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. 

 

Patron tygodnia: św. Matylda 

Matylda von Ringelheim (Matylda Westfalska) urodziła się w 895 r. w Westfalii. 

Była córką księcia saskiego Teodoryka (Dietricha) i Reinhildy - pochodzącej z 

duńskiego rodu królewskiego. Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze 

benedyktynek w Herford pod okiem babki ze strony ojca, także Matyldy - ksieni 

klasztoru. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać do najpiękniejszych w życiu. Tu 



także zasmakowała w modlitwie i w służbie Bożej. 

Mając 14 lat, w 909 r., poślubiła Henryka Ptasznika, który w trzy lata potem został 

księciem Saksonii, a w roku 919 królem Niemiec. Znany jest w historii pod imieniem 

Henryka I (919-936). Życie królowej upływało w spokoju. Mąż dał jej zupełnie wolną 

rękę w czynieniu dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra ubogich nie żałowała pieniędzy. 

Św. Matylda dała Henrykowi I pięcioro dzieci: Jadwigę, przyszłą żonę księcia Paryża 

Hugona Wielkiego, matkę Hugona Kapeta; następcę tronu Ottona, późniejszego 

cesarza Niemiec (Otton I Wielki, 962-973); Gerbergę, która wyszła za księcia 

Lotaryngii, a potem za króla Francji, Ludwika IV; Henryka I, późniejszego księcia 

Bawarii oraz św. Brunona I, od roku 953 arcybiskupa Kolonii. 

Z mężem swoim Matylda przeżyła jako wzorowa małżonka 25 lat. Po śmierci męża (2 

lipca 936 r.) musiała patrzeć na wojnę domową, jaka wybuchła o tron królewski 

pomiędzy jej synami: Ottonem i Henrykiem. Zwycięzcą został Otton, a Henryk jako 

rekompensatę otrzymał księstwo bawarskie. Nowy władca wiele przykrości wyrządził 

matce, oskarżając ją o to, że jest zbyt rozrzutna na cele religijne. Sam jednak szafował 

państwowym majątkiem bez miary, gdyż prowadził stale wojny: najpierw ze swoim 

bratem, Henrykiem, potem z papieżem, z królem Czech i ze Słowianami na 

Wschodzie. 

Matylda cierpiała nad tym wszystkim. Popierała jednak syna w założeniu metropolii w 

Magdeburgu w roku 960 i zależnych od niej biskupstw: w Braniborze (Brandenburg), 

w Hobolinie (Hawelbergu) i w Oldenburgu, które były położone między Łabą a Odrą 

na terenach słowiańskich. Cesarzowi przyświecała myśl polityczna, by po prostu 

biskupstwa te były ośrodkami germanizacji. Królowej natomiast przyświecała myśl 

pozyskania Słowian dla wiary. 

W 955 r. królowa Matylda przeżyła śmierć swojego najstarszego syna, Henryka, a 

dziesięć lat później - najmłodszego, św. Brunona, arcybiskupa. Pod koniec życia 

dotknęło ją jeszcze jedno bolesne przeżycie - śmierć wnuka, biskupa Wilhelma z 

Moguncji, którą sama przewidziała. 

W ostatnich latach życia Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom 

miłosierdzia. Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego 

Pana Jezusa. Hojnie wspomagała kościoły i klasztory ze swoich osobistych 

majętności. Wystawiła dwa duże opactwa: benedyktynów w Northausen i 

benedyktynek w Kwedlinburgu. Dlatego ikonografia często przedstawia Świętą z 

kościołem i klasztorem w ręce. W opactwie w Kwedlinburgu spędziła końcowe lata 

życia. Tam też przeszła do wieczności 14 marca 968 roku w wieku 73 lat. Pochowano 

ją obok męża w Kwedlinburgu w kaplicy zamkowej. Od roku 1539 kościół ten jest w 

ręku protestantów. W roku 1858 katolicy wystawili ku czci św. Matyldy nowy kościół. 

Pierwszy życiorys królowej ukazał się już w wieku X - a więc tuż po śmierci Świętej. 

Drugi życiorys polecił napisać św. Henryk II, cesarz niemiecki. Jest patronką 

fałszywie oskarżonych, wdów, dużych rodzin, rodziców, którym zmarły dzieci. 

 

W ikonografii przedstawiana w stroju królowej. Jej atrybutami są: korona, budynek 

klasztoru, jałmużniczka. 


