gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 5(407)/2019

3 luty 2019

IV N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 4,21-30)
„W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza,
Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn
Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to
przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w
swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum«”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w
Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został
posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili
Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby
Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się”.
Myśl, że nie postąpiłbym tak jak
mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć
obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać
przychodzącego Boga to historia, która do
dziś powtarza się w naszych świątyniach.
Wiara
może
stać
się
niestety
przyzwyczajeniem. Wszystko wtedy
powszednieje, a Bóg staje się coraz
bardziej daleki. Mimo cotygodniowej
obecności na Eucharystii, gdzie jest tak
blisko, trudno rozpoznać Jego obecność,
uwierzyć w moc Jego miłości. Bo Bóg

może
nawet
przeszkadzać
moim
osobistym planom. Przebudzeniem może
stać się doświadczenie niezrozumienia czy
nawet odrzucenia ze strony bliskich. Moje
doświadczenie
odrzuconej
miłości
pozwala zmienić moje odniesienie do
Boga.
WYRWIJ MNIE, PANIE, Z LETARGU
MOJEJ RELIGIJNOŚCI. NIECH KAŻDY
DZIEŃ BĘDZIE ROZPOZNAWANIEM, ŻE
TY JESTEŚ BLISKO.
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NIEDZIELA – 03.02.2019
7.30 – Za + Anelise Panicz i jej męża Heinza.
10.30 - W rocznicę śmierci za + ojca Jerzego Stach, matkę Hildegardę, Gerharda
Bienek oraz dziadków z obu stron.
14.00 – Nabożeństwo.
PONIEDZIAŁEK – 04.02.2019
18.00 - Za ++ rodziców Konrada i Stefanię Wocławski i za ++ z pokrewieństwa.
WTOREK – 05.02.2019
18.00 – Za + Jana Mrocheń, żonę Różę, syna Gerharda, brata Pawła, ++ rodziców
Mrocheń i dusze w czyśćcu.
ŚRODA – 06.02.2019
18.00 – wolna intencja
CZWARTEK – 07.02.2019 Pierwszy czwartek
17.00 - Godzina święta
18.00 – Za + Annę Dauser (z domu Joniec) i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 08.02.2019
18.00 - Za++ rodziców Anastazję i Hermana Jaglo, ich syna, córkę, rodziców
i krewnych, Jaglo, Zdzuj i Józek.
SOBOTA – 09.02.2019
18.00 – wolna intencja
NIEDZIELA – 10.02.2019
7.30 – Za + ojca Jana Palt, jego rodziców i teściów.
10.30 - Za + Jana Sznajder, za + córkę Kornelię, za + Beatę Suchanek, za + z rodziny
Suchanek, Winkler i Gruner.
Chrzest: Hanna Sobirey
14.00 – Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj o 14.00 nabożeństwo. Nie będzie spotkania dla dzieci I komunijnych.

Kolejne spotkanie w pierwszą niedzielę marca.
♦ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę po

wieczornej mszy św.
♦ Okazja do spowiedzi w tym tygodniu jest przed każdą Mszą św.
♦ W czasie ferii nie będzie mszy szkolnej i spotkania dla kandydatów do

bierzmowania.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom parafialny.

O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z ulicy
Przedmieście i Kosmonautów (sobota o godz. 9.00).
♦ Dzisiejsza kolekta jest na Kurię i Seminarium. Za tydzień kolekta inwestycyjna.

Serdeczne Bóg zapłać.
♦ Składam gorące podziękowania za posprzątanie szopki oraz wszystkich

dekoracji świątecznych. Bóg zapłać.
♦ Zaproszenie. Kierowani potrzebą serca, kolejny raz chcemy spotkać się na

Mszy św. sprawowanej w intencji pacjentów leczonych obecnie i w ubiegłych
latach w Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu, zarówno
w Hospicjum Domowym jak i w Oddziale Opieki Paliatywnej. Szczególną
pamięcią chcemy otoczyć chorych, którzy już od nas odeszli. Serdecznie
zapraszamy rodziny naszych pacjentów, krewnych, przyjaciół, wolontariuszy,
współpracowników i wszystkich sympatyków ruchu hospicyjnego. Msza św.
zostanie odprawiona z okazji Światowego Dnia Chorego i święta NMP z
Lourdes w niedzielę 10 lutego 2019 roku w kościele pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w Opolu Nowej Wsi Królewskiej przy Placu Kościelnym 2
o godzinie 16.30 (w sąsiedztwie budynku Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”).
♦ Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych

łask Bożych w nowym tygodniu.
Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.parafia.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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ŚW. BŁAŻEJ Z SEBASTY
Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden z
ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie kapłan zapala
dwie specjalne świec e. Następnie przygotowuje wiernych do
udziału w specjalnym błogosławieństwie przemawiając: Prośmy
Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe
korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę
Bożą i pożytek ludzi.
Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na terenie
dzisiejszej Turcji - umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego
męczennika 3 lutego. Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć
o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego
wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru
mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo połączone
z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka.
Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan
nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami. Warto
sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o
skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to
znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do
ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc
uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we
wstawiennictwo św. Błażeja.
Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze
choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup,
zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła.
Prosimy Cię, pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za
wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego
innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz świece. Następnie wierni
proszący o błogosławieństwo podchodzą do celebransa, który - posługując się świecami
zgodnie z miejscowym zwyczajem - błogosławi ich mówiąc:
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg
zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.

