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II Niedziela Wielkiego Postu  

Ewangelia wg. św. 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 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. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 03. 2017 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobrodziejów 

18. 00 Za + Waleskę Ochota, męża Konrada, za ++ rodziców, siostry i braci z obu 

stron 

 Wtorek 14. 03. 2017  
18. 00 Za + Czesławę Bryś w 30 dz. po śm. i za + męża Józefa 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 15. 03. 2017  
18. 00 Za + ojca Romana Kotułę, za + matkę Katarzynę i za ++ dziadków z obu stron  

 Czwartek 16. 03. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za Otylię Lepszy, męża Emila, ++ rodz. z obu str., za ++ z pokr. Pielenia – 

Lepszy i d.op. 

9. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 17. 03. 2017  - św. Patryka, bpa 
17. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + Marię Nowak, jej + męża 

Ludwika, ich rodziców, dwóch zięciów, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 18. 03. 2017  - Rozpoczęcie Peregrynacji Kopii Obrazu 

Matki Boskiej Opolskiej i Rekolekcji Parafialnych 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Józefa  z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Józefy Buciak z ok. imienin i w int. całej rodziny  

- Za + Franciszka Stach w rocznicę śm., za + żonę Marię, za ++ Martę i Marię, 

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

 Niedziela 19. 03. 2017 – św. Józefa, III Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za + Józefa Mikoda, żonę Leontynę, dziadków Mikoda – Bryś, za ++ z rodzin  

i za d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP. i św. Józefa w int. Józefa z ok. urodzin, za żonę 

Magdalenę, za dzieci z rodzinami i wnuki  

- W intencji wszystkich noszących imię świętego patrona oraz za naszych 

mężczyzn prosząc o wszelkie potrzebne łaski 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 - Za +  matkę Anastazję Walecko w 2 r. śm., za zięcia Andrzeja i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. w int. Justyny z ok. 18 r. ur., prosząc o potrzebne 

łaski, zdrowie i Bożą opiekę oraz za rodziców, dziadków i w int. całej rodziny 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy (AD 

GENTES) a w przyszłą niedzielę 19 marca kolekta wyznaczona na remonty 

obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych  

2. Od soboty 18 marca w naszej Parafii PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU 

MATKI BOSKIEJ OPOLSKIEJ. Mszę św. na rozpoczęcie odprawi ks. Bp. 

Paweł Stobrawa o godz. 18.00. Na tę uroczystą liturgię zapraszam marianki, 

ministrantów, lektorów, szafarzy, chór parafialny a przede wszystkim Wiernych 

i Czcicieli Matki Boskiej. Przywiezienie obrazu w sobotę o godz. 12.00  

3. We  wtorek o 18.00 próba chóru  

4. W sobotę o 11.00 zebranie Marianek 

5. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów  

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

7. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych 

Patron tygodnia – św. Patryk 

Święty Patryk, biskup urodził się w Brytanii w 385 roku. Nosił celtyckie imię Sucat. 

Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem 

owiec. z tej to okazji nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało 

mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych 

wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące 

go do pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas 

przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego. 

W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. Celestyna I, 

biskup, św. Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa 

wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał w Irlandii małe 

grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili 

naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej 

powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla 

wiary. Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich 

władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. w Armagh założył swoją 

stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj. 

Bywały wypadki, że przeszkadzano mu w jego misji; bywały też na jego życie 

zamachy. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością 

tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać 

władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów ustanawiał 

biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie jak to 



uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór 

klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty 

w Galii (we Francji). 

Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego 

apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. z nich 

to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim 

rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach ich wikariuszami. 

w tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kieran. Według 

podania św. Patryk miał wręczyć św. Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał 

mnichów i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwością 

Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. 

Ostatnie dni swojego życia spędził św. Patryk w zaciszu klasztornym, oddany 

modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską oddał duszę Panu 17 marca 461 

w Armagh (Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się odtąd stolicą 

prymasów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii. Irlandia 

czci go więc jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest także patronem fryzjerów, 

kowali, górników, upadłych na duchu oraz opiekunem zwierząt domowych. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w biskupim stroju. 

Jego atrybutem jest liść koniczyny, wąż. 

 

Humor 

- Córuś, idź do sklepu po kisiel. 

- A dobre słowo, tatusiu? 

- Internet odłączę! 

- Już lecę ... 

Żona do męża: 

- Znowu leżysz na kanapie. 

- Dzięki temu zawsze wiesz, gdzie można mnie znaleźć. 

Siedzą sobie dwie blondynki na balkonie w słoneczny dzień i rozmawiają. Nagle jedna 

z nich zadaje ciężkie pytanie: 

- Słuchaj, co jest bliżej nas: Księżyc czy Paryż? 

Na to druga: 

- Heloł, głupia, pewnie. że księżyc! A czy Paryż widać z naszego okna? 

Zebranie partyjne. Wstaje jeden z aktywistów: 

- Nazywam się Walczak, walczyłem - walczę i będę walczył!!! 

Nagle zrywa się drugi: 

- Nazywam się Pieprz... 

- Siadajcie towarzyszu, siadajcie. 


