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VIII Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego - miłował; albo z jednym będzie trzymał, a 

drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani 

o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a 

ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a 

Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 

A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie 

pracują ani przędą. 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak 

jedna z nich. 

Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 

przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym 

będziemy się przyodziewali? 

Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane. 

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. 

Dosyć ma dzień każdy swojej biedy». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 02. 2017  

7. 00 Za ++  Franciszkę i Pawła Lyra, + córkę, zięcia, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Dz. błag. z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą w int. Helmuta 

Schekierka z ok. ur., za żonę i dzieci z rodzinami 

 Wtorek 28. 02. 2017  
7. 00 Za + Ks. Prob. Franciszka Haase z ok. rocznicy Jego śmierci, za naszych 

Kapłanów, za ++ Siostry Zakonne z naszej Parafii i za naszych bliskich 

krewnych 

18. 00 Za + Czesławę Janiszewską w 3 r. śm., za + męża Adama, za ++ Bronisława i 

Zofię Bułgajewskich, za + szwagra Krzysztofa Nowakowskiego i d.op. 

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

 Środa 1. 03. 2017 – Środa Popielcowa 
7. 00 Intencja wolna 

9. 00 Za + Bernharda Laxy w 10 r. śm., ++ rodzeństwo i za ++ z rodz. Laxy –  

Schwalbe 

18. 00 Za + ojca Gintera Kopiec oraz jego ++ rodziców 

 Czwartek 2. 03. 2017  - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne 

9. 30 Droga Krzyżowa 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 Za + Piotra Rosół, za + żonę Helenę, za ++ rodziców Helenę i Piotra, ++ 

rodzeństwo Jerzego, Piotra i Eugeniusza oraz d.op. 

 Piątek 3. 03. 2017  - I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

17. 30 Droga Krzyżowa 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. 

Tomasza Marcinek z ok. dziesiątej rocznicy urodzin, za rodziców, dziadków, 

rodzeństwo i w int. całej rodziny 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 4. 03. 2017  - św. Kazimierza Królewicza – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. i za Dobrodziejów 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Ojca św., za Kościół i za prześladowanych Chrześcijan 

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 

pewn. int z ok. ur.  

- Za ++ Antoniego i Gertrudę Kokot, ++rodziców i rodzeństwo, za + Angelę 

Buchta i za + Ilonę Bojtin  



- Za ++ Gerharda i Gertrudę Śladek, za ++ rodziców  i d.op.  

- Za + Stefanię Płaczek, za syna Huberta, za ++ teściów Pawła i Helenę 

Stantke, za siostrę Gertrudę Stantke, za ++ Józefa i Marię  Płaczek oraz za + 

Jadwigę Warwas  

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

 Niedziela 5. 03. 2017 – I Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za ++ Szymona i Władysławę Kwiatkowskich, ++ rodz., za ++  z rodziny i 

pokrewieństwa 

10. 30 Dz. błag. do B.Op.  MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Heleny Marny-Janusz z ok. 60 r. ur. i za dzieci z rodzinami 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Wojciecha Kunickiego, jego ++ rodziców, rodzeństwo i dusze 

czyśćcowe 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła 

2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca. Zapraszam na Godzinę 

Św. a wszystkich Czcicieli Serca Pana Jezusa na Mszę św. pierwszopiątkową  

3. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

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

odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona i 

zakończona Eucharystią. Zachęcam szczególnie w tych dniach do adoracji 

Najśw. Sakramentu  

6. W środę rozpoczyna się WIELKI  POST, który przygotowuje wiernych do 

obchodu misterium paschalnego. Poświęcenie popiołu i posypanie na każdej 

Mszy św. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły; to znaczy ilościowy i 

jakościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty i 

pojednania oraz Komunii wielkanocnej  

7. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się w zabawach 

w okresie Wielkiego Postu  

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

modlitw o ducha pokuty  

9. Zachęcam do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach  

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

kościele OO. Franciszkanów i procesja do katedry na Eucharystię  

11. W przyszłą niedzielę (5 .03.) kolekta wyznaczona na Seminarium i Diecezję 

 



Patron tygodnia – św. Kazimierz Królewicz 

Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazimierza Jagiellończyka, urodził się 

3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szlachetnym, 

rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - pisał jego nauczyciel, ks. Jan 

Długosz. w 1471 roku wyrusza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa 

kończy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze czynny udział w życiu 

politycznym. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi 

w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. 

Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. "Opowiedziawszy dzień 

śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] ducha P. Bogu poleciwszy 

wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano 

go w katedrze wileńskiej, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest 

jednym z najbardziej popularnych świętych polskich. Patron Polski i Litwy. 

W IKONOGRAFII atrybutem Świętego jest mitra Książęca. Przedstawiany także ze 

zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu: "Omni die dic Mariae" - ku 

czci Matki Bożej, do której św. Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. 

Humor 

Mistrz w pchnięciu kulą do trenera: 

- Dziś muszę pokazać klasę... na trybunie siedzi moja teściowa! 

- E! nie dorzucisz... 

Sędzia pyta świadka: 

- Widział pan, jak obcy człowiek uderzył pańską teściową. Dlaczego nie ruszył pan z 

pomocą? 

- Ależ wysoki sądzie? We dwóch bić starszą kobietę? 

Rozmawia dwóch małżonków. Pierwszy mówi, wzdychając: 

– Nie ma na świecie bardziej złośliwej i przewrotnej istoty niż kobieta. 

Na to drugi: 

– Jest! Jej matka! 

Żona do męża: 

- Kochanie, a wiesz, że mamusia była wczoraj u tego słynnego dentysty? 

- Taak? A co, kanały jadowe jej udrażniał? 

Rano w biurze: 

- Stary, skąd masz takie limo pod okiem?! 

- A, bo jak się wczoraj wieczorem modliliśmy się przy stole i właśnie mówiliśmy "ale 

zbaw nas ode złego", to niechcący spojrzałem na teściową... 


