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V Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana  

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, 

i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn 

Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w 

ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 

zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie 

Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 

godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» 

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to 

usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to 

rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. 

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony 

precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 19. 03. 2018 – św. Józefa Oblubieńca NMP - 
Uroczystość 

7. 00 Z ok. 100- rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny zanosimy do 

Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i 

patronów naszej Diecezji prośbę, abyś nasze miasto Opole i każdą rodzinę  

zachował od wszelkich przeciwności, rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, 

szkołom – ofiarnych wychowawców, chorym – oddanych lekarzy i 

pielęgniarek a nam wszystkim mieszkańcom spełnienia planów zgodnych ze 

Świętą Wolą Bożą. Dziękujemy za wszystkie łaski dotychczas otrzymane i 

nieustanne Błogosławieństwo Trójcy Świętej. Parafianie Groszowic 

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

noszących noszących imię świętego patrona o potrzebne łaski i wszelkie Boże 

błogosławieństwo 

 Wtorek 20. 03. 2018  

18. 00 Za + męża ojca Jerzego Okos, jego rodziców, rodzeństwo, za + Gerharda 

Rataj, jego rodziców, za ++ z rodz. Tkocz  - Czempik, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla III klas Gimnazjum 

 Środa 21. 03. 2018  

18. 00 Za + ojca Ludwika Świerc, jego żonę Jadwigę oraz za całe pokr. 

 Czwartek 22. 03. 2018  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + rodziców i dziadków w pew. int. 

9. 30 Droga Krzyżowa 

 Piątek 23. 03. 2018  

17. 30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i młodzieży 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Zbigniewa  Kunickiego, 

ojca Wojciecha, za wszystkich ++ z rodz. i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 24. 03. 2018  - Narodowy Dzień Życia 

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. 

Agnieszki z ok. ur., za Mirosławę, Romana i Pawła prosząc o wszelką Bożą 

opiekę dla całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Zofię Śliwa, za rodziców, dziadków 

i chrzestnych  

- Za ++ rodz. Anielę Stokłosa, Józefa Bachan, za ++ Martę i Stanisława 

Smolin oraz brata Jerzego  

- Za + Wiktorię Szyndler, za + męża Józefa, czterech synów i całe pokr.  

- Za + Jerzego Kondziela, żonę Apolonię, za + syna Zygmunta oraz za ++ 



krewnych  

- Za + Józefa Kurc z ok. urodzin  

- Za + Pawła Piechota w 4 r. śm., za jego ++ rodz., braci, szwagra, za ++ Julię 

i Wincentego Jańcik, brata, bratową i za + zięcia  

 Niedziela 25. 03. 2018 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  

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

10. 30 Za + Łucję Grüner, ++ rodzeństwo, córkę Urszulę i d.op.  

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, syna Pawła, żonę Magdalenę, syna 

Antoniego, jego syna Huberta, za ++ z rodziny Mrochen - Niedworok  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na remonty obiektów 

diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na drugi obraz znajdujący się w 

prezbiterium naszego kościoła  

3. W poniedziałek 19 marca uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Naszych 

mężczyzn zapraszam na uroczystą wieczorną liturgię  

4. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem, do 

końca Liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy do 

rozpoczęcia Wigilii Paschalnej  

5. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm i procesja z palmami podczas 

głównej Eucharystii  

6. W Niedzielę Palmową spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w 

związkach niesakramentalnych   

7. Zachęcam i zapraszam do udziału w Drogach Krzyżowych i w Gorzkich Żalach 

w niedzielę o godz. 15.45  

8. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zalecanych zmarłych, za 

których będziemy się modlili w czasie tegorocznych Dróg Krzyżowych  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

11. Parafia katedralna zaprasza na pielgrzymowanie do Madjugorie w dniach 5 - 12. 

07. br. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w gablotce 

 

Patron tygodnia – bł. Ewa z Liege 

Nie każda Ewa obchodzi imieniny w Wigilię Bożego Narodzenia. w wykazach 

świętych Pańskich figurują także inne niewiasty, które nosiły to imię. Błogosławiona 

Ewa z Liege - przyjaciółka św. Julianny Cornillon, której zawdzięczamy ustanowienie 



uroczystości Bożego Ciała - była jedną z promotorek tego święta. 

Bł. Ewa z Liege 

Urodziła się około 1205-1210 r. w okolicach Liege i już od wczesnej młodości łączyły 

ją serdeczne więzy z Julianną. A musiała się wyróżniać wyjątkowym usposobieniem 

do modlitwy, kontemplacji i wyrzeczeń, skoro zdołała pozyskać zgodę na status 

rekluzy, czyli "zamurowanej". Osoby, które obierały taki styl życia, zamieszkiwały w 

pustelni przylegającej do świątyni, albo chóru kościelnego. Ewa znalazła swoją 

pustelnię przy kolegiacie św. Marcina w Liege, do której przygarnęła prześladowaną 

Juliannę. Utrzymywała ścisłe kontakty z kanonikami kolegiaty św. Marcina, m in. 

Janem z Lozanny i Jakubem Pantaleonem z Troyes. Ten drugi został wkrótce 

archidiakonem w Leodium, a później legatem papieskim, biskupem Verdun, patriarchą 

Jerozolimy; wreszcie - papieżem Urbanem IV. To właśnie Ewie przestał Urban IV 

odpis swojej słynnej bulli "Transiturus", sporządzonej przez samego św. Tomasza z 

Akwinu, zezwalającej na rozpowszechnianie oficjum na święto Bożego Ciała. Od 

Hugona z Saint-cher wyjednała Ewa zgodę na rozszerzanie tego święta, także na 

Polskę, co nastąpiło w 1258 r. Po śmierci Julianny kontynuowała starania o 

ustanowienie święta Bożego Ciała, modląc się o to nieustannie w swojej rekluzji. 

Kiedy zmarła jej grób w kolegiacie St. Martin w Liege stał się miejscem kultu, 

zaaprobowanego dopiero przez Leona XIII. Wcześniej, w 1622 r., urzędowo 

rozpoznano relikwie Ewy. które złożono pod ołtarzem Najświętszego Sakramentu. 

W IKONOGRAFII bł. Ewę można zobaczyć albo samą, albo z Julianną Liege, z bullą 

papieską ustanawiającą uroczystość Bożego Ciała w dłoni. 

Humor 

Dwaj chłopcy dzień przed Wigilią śpią u babci i idą się modlić:  
- modlę się o: nowy statek piracki, samolot i klocki lego.  
- dlaczego tak głośno mówisz, Bóg nie jest głuchy.  
- Bóg nie ale babcia tak 

Przychodzi kobieta do aptekarza i mówi:  
- Poproszę trutkę.  
- A po co?  
- Chcę otruć męża!  
- Nawet jeśli panią zdradza dla innej nie mogę pozwolić żeby pani go otruła!  
Wtedy kobieta pokazuje zdjęcie jej męża z żoną aptekarza.  
Wtedy aptekarz mówi:  
- Nie wiedziałem, że ma pani receptę. 

Nauczyciel pyta Jasia:  
- Jakie znasz żywioły?  
- Ogień, woda i piwo.  
- Piwo? Jasiu co ty wygadujesz?!  
- No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany to mama mówi: "Ojciec znowu w 
swoim żywiole". 


