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II Niedziela Wielkiego Postu 
 

Ewangelia wg św. Mateusza 17,1-9.  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 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 im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 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». 

 

Księga Rodzaju 12,1-4a. 

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 ciebie 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, a z nim poszedł i Lot. 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  17. 03. 2014 – św. Patryka - bpa 

7. 00 Za + Marię Nowak, + męża Ludwika, ich rodziców, dwóch zięciów, pokr. 

oraz d. op. 

Wtorek  18. 03. 2014 – św. Cyryla Jerozolimskiego – bpa i dra K. 
18. 00 Za + Franciszka Stach w 3 r. śm., za ++ siostry Martę i Marię, za ++ 

rodziców, teściów, szwagierkę Annę Danisz, za ++ z pokr. i d. op. 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

Środa  19. 03. 2014 – św. Józefa Oblubieńca NMP 
7. 00 Za ++ Józefa i Florentynę Mikoda, za ++ rodziców Mikoda – Bryś, za + 

Horsta Otremba, za + Tadeusza Bufan, za ++ rodziców i dusze czyśćcowe 

18. 00 Przez wstawiennictwo św. Józefa w int. wszystkich mężczyzn i noszących 

imię św. Patrona 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum   

Czwartek  20. 03. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++ Marię i Józefa Frejlich, Wincentego Cichoń, zięcia Piotra, wnuka 

Jana i za ++ z  pokr.  

- DROGA   KRZYŻOWA 

Piątek  21. 03. 2014  
17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i 

dorosłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Ludwika Świerc w 25 r. śm., 

za + żonę Jadwigę, za ++ z rodziny i pokrewieństwa Świerc - Mandok -  

Mathea  

- Katecheza dla klas III – pierwszokomunijnych 

Sobota  22. 03. 2014  
15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Bertolda Puscz z ok. 70 r. ur., za żonę i za dzieci  rodzinami 

16. 00 Dz. błag. do  B.Op. MBNP z podz. za łaski, w int. Małgorzaty Pfitzner z ok. 

80 r. ur., za + męża Manfreda, za dzieci z rodzinami, za wnuków i 

prawnuków z pr. o zdrowie i Boże błog. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.OP. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i  

Boże błog. w int. Józefa Szaforz z  ok. 80  r.  ur.  

- Za + Dorotę Szaforz w 30 dz. po śm.  

- Za + matkę Różę Sobota w 9 r. śm., za + ojca Jerzego, za ++ babcie i za + z 

pokr.  Sobota - Wilczek - Kindler oraz za dusze czyśćcowe  

- Za + Romana Melskiego - od rodziny Tomaszewskich 

 

Niedziela  23. 03. 2014 – III Niedziela Wielkiego Postu – Rozpoczęcie 

Rekolekcji  
8. 00 Za + matkę Rozwinę Szaforz, ojca Wiktora, + teścia Stefana Kacuba, ++  

dziadków i pokr. z obu stron 



10. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Franciszka Lewandowskiego, za 

rodziców, siostrę, dziadków Jędrzejczak - Mikoda oraz za chrzestnych i za 

całą rodzinę  

- Do św. Anioła stróża za roczne dziecko Filipa Wolny, za rodziców, 

chrzestnych i dziadków z pr. o Boże Błog. dla całej rodziny  

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

int. Józefa Matejka z ok. ur., za żonę Magdalenę, za córkę Annę i za synów  

z  rodzinami 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym oraz koncert trzech chórów 

16. 30 Intencja wolna 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „AD GENTES”  

2. W środę Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najść. Maryi Panny – 

mężczyzn i noszących  imię św. Patrona serdecznie zapraszam na Mszę św. 

o godz. 18.00  

3. W przyszłą niedzielę kolekta jest wyznaczona na budowę obiektów 

diecezjalnych i konserwację kościelnych zabytków  

4. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie REKOLEKCJI  PARAFIALNYCH, 

które wygłoszą Ojcowie Jezuici. Potrwają od niedzieli do czwartku. Na 

zakończenie Rekolekcji, w czwartek kolekta jest dla Ojca Rekolekcjonisty  

5. W przyszłą niedzielę w trakcie Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym 

odbędzie się koncert trzech chórów: Opolskiego Chóru Kameralnego, 

chóru z parafii bł. Czesława oraz naszego chóru parafialnego, które 

zaśpiewają pieśni pasyjne  

6. Zapraszam w każdą Niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z 

Kazaniem pasyjnym o godz. 15.45  

7. Drogi Krzyżowe w czwartek po Mszy św. o godz. 9.00 i w piątek o 17.30 z 

przeznaczeniem  przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

8. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 Humor 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W 

pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 



 

Kobieta po śmierci trafia do nieba i natychmiast rozpoczyna poszukiwania swego 

męża. Święty Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach "normalni", 

"błogosławieni", "święci" nie ma nazwiska poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, 

czyli zsyłkę do konkurencji, św. Piotr pyta ze współczuciem: 

- A ile lat byliście państwo małżeństwem? 

- Ponad 50 lat - odpowiada żona, pochlipując. 

- To trzeba było od razu tak mówić! - uradowany Piotr podrywa się do kartoteki. 

- Z pewnością znajdziemy go w dziale "męczennicy"! 

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. 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.  

Opowiadanie: Ból przemija, piękno pozostaje 

Mimo iż Henri Matisse był blisko dwadzieścia osiem lat młodszy niż Auguste Renoir, 

obaj wielcy artyści byli serdecznymi przyjaciółmi i często spędzali razem czas. Kiedy 

Renoir prawie nie opuszczał domu w ostatnich latach swego życia, Matisse odwiedzał 

go codziennie. Niemal sparaliżowany artretyzmem Renoir mimo swej choroby nie 

przestawał malować. Pewnego razu Matisse obserwował, jak starszy kolega maluje w 

swojej pracowni, zmagając się ze straszliwym bólem utrudniającym każde 

pociągnięcie pędzla. W końcu nie wytrzymał i poruszony wykrzyknął: 

- Auguste, dlaczego nadal malujesz, gdy dręczy Cię tak okropny ból? 

Renoir odrzekł z prostotą: 

- Ból przemija, a piękno pozostaje. 

I tak, prawie do dnia swojej śmierci Renoir nakładał farbę na płótno. Jeden ze swoich 

najsłynniejszych obrazów: Kąpiące się - artysta ukończył na dwa lata przed śmiercią, 

czternaście lat po tym, jak zaatakowała go bolesna choroba. 


