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I N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 4,1-13)
„Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na
pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni
nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy
diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział mu
Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«. Wówczas wyprowadził Go
w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego:
„Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je
odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.
Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz«”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na
narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół.
Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Lecz Jezus
mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.”.
Na pustyni diabeł kwestionował, że
Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od
misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa
to czas decyzji i wyboru, komu chcę
oddać swoje serce, komu oddać pokłon.
To także znak, że jestem na drodze
zbawienia, bo bez walki nie można wejść
do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie
jest grzechem, jednak dialog z pokusą jest
już wystawianiem Boga na próbę.
Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest

wejściem w moc pozwalającą odeprzeć
kłamstwo
i
ułudę
diabła.
Jest
ponowieniem
zaufania
Bogu
i
umocnieniem przekonania, że mój Bóg
jest zwycięzcą.
POZWÓL MI, PANIE, DOŚWIADCZYĆ
CZASU PUSTYNI, GDZIE PRZEMAWIASZ
DO MEGO SERCA. NIE DOZWÓL MI
JEDNAK ULEC POKUSIE, BYM MÓGŁ
WSPÓŁPRACOWAĆ Z TOBĄ I WEJŚĆ DO
TWOJEGO KRÓLESTWA.
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Porządek Mszy świętych 10.03 – 17.03.2019
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 z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK – 11.03.2019 Rekolekcje parafialne
17.00 Spotkanie dla dzieci (do 6 klasy)
18.00 Msza święta z nauką ogólną
I. Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji urodzin ojca Józefa Kądziela oraz za całą rodzinę.
II. Za ++ rodziców Saturninę i Wacława, + brata Mariana, krewnych i dziadków z rodzin
Krupa, Rachański, Józek i Jaglo.
Nauka stanowa dla młodzieży (od 7 klasy)
WTOREK – 12.03.2019 Rekolekcje parafialne
18.00 Msza święta z nauką ogólną
I. Za + Matyldę Wawrzynek, męża Tomasza, ++ 2 synów i 2 synowe.
II. Za + Edytę Mroczeń i jej rodziców.
Nauka stanowa dla wspólnot
(ministranci, szafarze, rada parafialna, caritas, żywy różaniec, dorośli lektorzy)
ŚRODA – 13.03.2019 Rekolekcje parafialne
09.00 Msza święta dla chorych i spotkanie
I. W intencji chorych i seniorów naszej parafii.
II. Za + Dorotę Kawecką (od szwagra Wojciecha)
18.00 Msza święta z nauką ogólną. Zakończenie rekolekcji.
I. Za ++ rodziców Teklę i Franciszka Lysik, synów Henryka i Krzysztofa, córki Teresę i
Cecylię, zięcia Pawła Pielenia, synowe Irenę i Hildegardę oraz z rodzin Bregula i Lysik.
CZWARTEK – 14.03.2019
18.00 – Za + Gerharda Kulik ++ rodziców Józefa i Elżbietę.
PIĄTEK – 15.03.2019
17.30 – Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych.
18.00 - Za ++ rodziców Karola i Stefanie Wocławskich i ++ z pokrewieństwa.
SOBOTA – 16.03.2019 18.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błogo. z okazji 40 urodzin w intencji Elżbiety Rożek oraz za
męża i dzieci.
NIEDZIELA – 17.03.2019
7.30 – Za + męża Józefa Garnela ++ rodziców, ++ braci Heintza, Gintera, Piotra + bratową
Irenę.
10.30 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Agnieszki i Damiana Josek.
Chrzest: Laura Anna Josek
14.00 – Gorzkie Żale.
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♦ 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.

♦ 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 czwartek będzie msza szkolna. Po mszy spotkania dla kandydatów do

bierzmowania z klasy 6 podstawowej.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom

parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z
ulicy Sportowej (sobota o godz. 9.00).

♦ Dzisiejsza kolekta jest na inwestycje. Za tydzień na bieżące płatności parafii.

Serdeczne 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.
♦ 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.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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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.
___________________________________________________________________________

MODLITWA W INTENCJI REKOLEKCJI
Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na dobre i owocne
przeżycie rekolekcji parafialnych. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i
zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy
„Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy
Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi uczniowie Pana. Napełnij nas pragnieniem nie tylko
ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach
grzechu i w odwróceniu od Boga. Użycz ojcu Rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam
wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo
przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.
Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże,
pomagaj ojcu Rekolekcjoniście oraz wszystkim zaangażowanym, aby przez rekolekcje i
spowiedź świętą zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem. Matko
Kościoła, bądź Matką naszej parafii i razem ze św. Jadwigą wspieraj nas swoim
wstawiennictwem. Amen.

