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8. – 14. 04. 2019 

V Niedziela Wielkiego Postu 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud 

schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 

dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 

Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 

Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając 

Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 

kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do 

ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 

potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie 

potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 04. 2019  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Dariusza z ok. ur. i o Boże błog. dla całej 

rodziny 

 Wtorek 9. 04. 2019  

18. 00 Za ++ Stanisława i Zofię Wójcik, zmarłe dzieci, za ++ Jana i Gertrudę 

Jagoda, pokr. i o Boże błog. w pew. int. z ok. urodzin 

18. 30 Katecheza dla III kl. Gimnazjum 

 Środa 10. 04. 2019  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Agnieszki i Klaudiusza Witola, za syna 

Filipa, córkę Julię, za rodziców, teściów i za całą rodzinę 

 Czwartek 11. 04. 2019  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów, wnuczkę Sylwię, pokr. z obu str. i d.op.  

- DROGA KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 12. 04. 2019  

17. 30 Droga  Krzyżowa z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY (z czytaniem  

zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za + Jana Rudnickiego w 30 dz. po śm.  

- Za + Urszulę Presz zd. Ziober 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 13. 04. 2019 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych 

i Dobrodziejów naszego kościoła 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

Marka z ok. urodzin, za żonę, dzieci i w int. całej rodziny  

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

Magdaleny i Dariusza Czypek z ok. 25 r. ślubu i za syna Dominika  

- Za + ojca Jerzego w 3 r. śm., za matkę Gertrudę, brata Bernarda, dziadków 

Teodora i Annę Witola oraz ++ z pokr.  

- Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę, syna 

Manfreda, wnuków Ralfa i Innocentego, za ++ z rodz. Pfitzner – Grel i za ++ 

Kapłanów  

- Za + Jerzego Lazar z ok. 65 r. ur. oraz za ++ rodziców Martę i Bronisława 

Paciorek  

- Za + Joachima Baron w 30 dz. po śm. 

 



 Niedziela 14. 04. 2019 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo, pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ Stefanię i Michała Tańczak oraz za ++ z rodziny z obu stron 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ z rodzin Świadysz - Leonowicz - Poskarż i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Tym wszystkim, którzy brali udział w rekolekcjach parafialnych i wysłuchali 

nauk rekolekcyjnych składam gorące podziękowanie  

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

3. Bóg zapłać za  kolektę parafialną przeznaczoną na energię  elektryczną zużytą w 

sezonie zimowym w naszym kościele parafialnym. Wpłynęło 4 091 ZŁ 69 Gr i 3 

Euro 65 Eurocentów  

4. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlić w czasie Dróg Krzyżowych  

5. We wtorek o 18.00 próba chóru  

6. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów  

7. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium i Diecezję  

8. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na każdej Mszy św. i procesja z 

palmami w czasie sumy  

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

związkach niesakramentalnych  

10. 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  

11. W sobotę (13 IV) Ławka PNP Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży 

zaprasza młodzież w wieku 16-25 lat do kościoła seminaryjno-akademickiego na 

wspólne świętowanie Światowego Dnia Młodzieży 

 



Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który 

wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, 

jak knotek zostali zdmuchnięci. 

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. 

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę 

też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, 

szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój 

lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę». 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa 

Jezusa, mojego Pana. 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z 

Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno 

mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że 

upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to 

zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając 

o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej 

mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. 


