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VIII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 6,39-45)
„Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może
niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w
dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie
dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę,
która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego
brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które
wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z
ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z
obfitości serca mówią jego usta”.
Jezus jest moim nauczycielem.
Przemawia do mnie w swojej szkole
miłości
słowem
prostym,
które
przekonująco apeluje do mojego życia, i
czynem skutecznym, który daje mi poznać
Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać
mądrość życia i postępować w miłości. A
przez
to
samemu
stawać
się
nauczycielem. To z kolei nakazuje mi
zachować pokorę i czuwać. Pokora
potrzebna jest po to, aby twardo stąpać po
ziemi, w świadomości, że zanim jako
nauczyciel wezmę się do napominania
grzesznych i pouczania nieumiejętnych,
powinienem dostrzec własne słabości.

Czuwanie natomiast jest po to, aby nie
obierać sobie w życiu fałszywych
nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na
rzeczywistość przez medialne okulary.
Jeśli każdego dnia będę konfrontował
swoje wybory z jedynym Nauczycielem,
wówczas będę gromadził w sercu skarby,
które pomogą mi budować autorytet i
spełniać misję nauczyciela.
JEZU, TY JESTEŚ CIERPLIWYM
NAUCZYCIELEM, KTÓRY UCZY MNIE
MĄDROŚCI. DAJ MI, PROSZĘ, POKORNE I
CZUWAJĄCE SERCE, ABY PRZEBYWAŁA
W NIM TWOJA MĄDROŚĆ I WYDAWAŁA
DOBRE OWOCE.
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Gazetka Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Opolu-Malinie

Porządek Mszy świętych 3.03 – 10.03.2019
NIEDZIELA – 03.03.2019
7.30 – Za + Jana Krauze, syna Józefa, wnuka Amadeusza, rodziców i teściów i ++ z
pokrewieństwa z obu stron.
10.30 - Za ++ rodziców Wiktora i Elżbietę Lisoń, Ditra i Marię Ochota oraz dziadków z obu
stron.
14.00 – Nabożeństwo z adoracją przed Wielkim Postem.
Spotkanie dzieci I Komunijnych.
16.00 – Zakończenie adoracji.
PONIEDZIAŁEK – 04.03.2019
17.00-18.00 – Adoracja przed Wielkim Postem.
18.00 - Za + Gertrudę Okos, męża Józefa, poległego syna Pawła, siostrę Annę Pasoń.
WTOREK – 05.03.2019
17.00-18.00 – Adoracja przed Wielkim Postem.
18.00 – Za + ojca Benedykta Filipkowskiego w 20 rocznicę śmierci.
ŚRODA – 06.03.2019 Środa Popielcowa
09.00 – wolna intencja
18.00 –W rocznicę śmierci Marty Kornek, męża Franciszka oraz za + matkę Marzenę Litwin.
CZWARTEK – 07.03.2019 Pierwszy czwartek miesiąca
17.00 – Godzina święta.
18.00 – Za + męża Jana Knapik, rodziców Aleksandrę i Mieczysława Żurek, + bratową.
PIĄTEK – 08.03.2019
17.30 – Dorga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych.
18.00 - Za + Gertrudę i Romana Moczko, 2 synów, rodziców z obu stron i zięcia Pawła.
SOBOTA – 09.03.2019 - Rekolekcje parafialne
15.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji 60 urodzin w intencji Krystyny Klos i całej
rodziny.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną. Za + Józefa Mika rocznice śmierci oraz za + matkę i za +
rodziców Marię i Józefa Walerus.
Po mszy spotkanie rekolekcyjne dla małżonków.
NIEDZIELA – 10.03.2019 - Rekolekcje parafialne
7.30 – Msza św. z nauką ogólną.
Za + Dorotę Kawecką w 30 dzień po śmierci.
10.30 - Msza św. z nauką ogólną.
-I. Za + Józefa Wrzeciono.
-II. Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji 88 urodzin w intencji Eryki Tomaszewskiej
oraz za + męża.
14.00 – Gorzkie Żale.
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♦ Dzisiaj o 14.00 nabożeństwo oraz spotkanie dzieci I Komunijnych.
♦ 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 środę popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Zachęcam do udziału w
Adoracji przed Wielkim Postem. W środę msze św. z posypaniem głów
popiołem o 09.00 i 18.00. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwa Gorzkich
Żali w niedzielę o 14.00 oraz Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych
w piątki o godz. 17.30.
♦ Adoracja przed Wielkim Postem.
Niedziela 14.00 – 16.00
Poniedziałek 17.00 – 18.00
Wtorek 17.00 – 18.00
♦ W czwartek będzie msza szkolna. Po mszy spotkania dla kandydatów do
bierzmowania z klasy 3 gimnazjum.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom
parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z
ulicy Dożynkowej i Lipiny (sobota o godz. 9.00).
♦ Dzisiejsza kolekta jest na Kurię i Seminarium. Za tydzień na inwestycje.
Serdeczne Bóg zapłać.
♦ Aktualnie na koncie remontowym posiadamy 119397 zł.
Składa się na to: stan z 25 listopada 2018 - 97342- + ofiary z cegiełek 400zł +
ofiary indywidualne/rodzinne 300zł + ofiary z kolekty 9 grudnia 1480zł + ofiary z
kiermaszu 16 grudnia 7005zł + kolekta z 13 stycznia (pokolędowa) 1950zł + ofiary
z zabawy karnawałowej 9300zł + kolekta z 10 lutego 1620zł.
Całościowy koszt remontu wnętrza świątyni wyniósł 125000zł. Z tych pieniędzy
na bieżąco są spłacane poszczególne prace. Do spłaty na obecną chwile pozostaje
nam 5603zł. Za wszelkie ofiary składam Bóg zapłać.
♦ Remont kościoła można wesprzeć przez ofiary:
- składane na kolektę w 2 niedzielę miesiąca
- zakup białych cegiełek z pamiątkowym brelokiem (pozostało kilka sztuk)
- przelew na konto parafialne z dopiskiem „remont wnętrza kościoła”
- ofiary indywidualne/rodzinne.
♦ Zapowiedzi przedślubne:
III. Monika Mandel zam. Pogórze i Andrzej Gaida zam. Opole.
♦ Od 9 do 13 marca będziemy przeżywali rekolekcje parafialne.
♦ Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych

łask Bożych w nowym tygodniu.
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ŚRODA POPIELCOWA - POCZĄTEK WIELKIEGO POST
Środa Popielcowa - dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli
czterdziestodniowej pokuty - przypada w tym roku 1 marca. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia
zdecyd owanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek, kiedy to
katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela
Wielkanocna przypada w tym roku 16 kwietnia. W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają
czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu
przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście
Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i
poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni
powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po
pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od
Jahwe Tablice Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń
duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i
jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z
liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.
Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko
czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas
ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w
liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem
towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w
wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion
indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Rekolekcje Wielkopostne 09-13.03.2019 – głosi ks. dr Andrzej Ochman
Sobota 09.03.
18.00 Msza święta z nauką ogólną
Nauka stanowa dla małżonków
Niedziela 10.03.
7.30 Msza święta z nauką ogólną
10.30 Msza święta z nauką ogólną
14.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek 11.03.
17.00 Spotkanie dla dzieci (do 6 klasy)
18.00 Msza święta z nauką ogólną
Nauka stanowa dla młodzieży (od 7 klasy)
Wtorek 12.03.
18.00 Msza święta z nauką ogólną
Nauka stanowa dla wspólnot
Środa 13.03.
9.00 Msza święta dla chorych i spotkanie
18.00 Msza święta z nauką ogólną.
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