gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 13(415)/2019

31 marca 2019

IV N I E D Z I E L A W I E L K I E G O P O S T U - L A E T A R E
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 15,1-3.11-32)
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
»Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko,
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A
gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na
swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie«. Wybrał się więc
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I zaczęli się
bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu,
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł:
»Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego«. »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A
trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a
odnalazł się”.
Wielka jest różnica między najemnikiem a
synem. Najemnik w relacji kieruje się
egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest
podszyty strachem. Takie życie nie zapewnia
warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje
się wegetacją. Natomiast relacja z synem jest
relacją nadziei, opartą na niezmiennej miłości
Ojca. Nie ma takiego grzechu, z którego nie
mógłby mnie podnieść. Ojciec nigdy się mnie
nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech.
Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów.
On i tak wybiegnie mi naprzeciw. Bo Bóg,

gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec,
a nie chłodno działający urzędnik. Nie tylko
przygarnia i podnosi grzesznika, ale przebacza
od wewnątrz, bo wchodzi w serce człowieka. I
umacnia go najlepszym pokarmem.

Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu
prawdę o Twojej miłosiernej miłości.
Wspomagaj mnie swoją łaską, abym
zawsze znajdował drogę do Twojego
domu.
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Gazetka Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Opolu-Malinie

Porządek Mszy świętych 31.03 – 7.04.2019
NIEDZIELA – 31.03.2019
7.30 – I. Za + Roberta Wachta w 15 rocznicę śmierci, jego dziadków i krewnych z
rodziny.
II. Za ++ rodziców Anne i Jana Grygosz, syna Helmuta, + zięcia Gerharda +
wnuka Andrzeja.
10.30 – Za + córkę Urszulę Lampa w rocznicę śmierci, męża Ernesta Szafarz i
wnuczkę Iwonę.
Roczek: Aleksander Jędrzejewski
14.00 – Gorzkie Żale.
PONIEDZIAŁEK – 01.04.2019
18.00 – I. Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji rodziny Czaja w 30
rocznice ślubu oraz za synów.
II. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ireny i Jana, za dzieci z
rodzinami i wnuczkę Julię.
WTOREK – 02.04.2019
18.00 – Za +Gintera Mucha, zonę Marię, rodziców Mucha, Nolepa i krewnych.
ŚRODA – 03.04.2019
18.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji rodziny Józek.
CZWARTEK – 04.04.2019 Pierwszy czwartek miesiąca
17.00 – Godzina Święta.
18.00 – Za ++ Marię i Wilhelma Szafarz, ich córkę, synów, synowe i dusze w
czyśćcu.
PIĄTEK – 05.04.2019 Pierwszy piątek miesiąca.
17.30 – Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych.
18.00 - W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa i ofiarodawców.
SOBOTA – 06.04.2019 Pierwsza sobota miesiąca.
8.00
- W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny oraz członków naszych Róż
Różańcowych.
Odwiedziny chorych.
18.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Pawła i Heleny Łyga z okazji
50 rocznicy ślubu oraz za dzieci z rodzinami.
NIEDZIELA – 07.04.2019
7.30 – Za + Elfrydę Mika w 30 dzień po śmierci.
10.30 – Za + ks. Wojciech Skrobacz.
14.00 – Gorzkie Żale. Spotkanie dzieci I komunijnych.
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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 Świętokrzyskiej, Małgorzaty i Kosynierów. (sobota o godz. 9.00).
♦ Dzisiejsza kolekta jest na bieżące płatności parafii. Za tydzień na kurię i

seminarium. Serdeczne Bóg zapłać.
♦ Za tydzień Caritas będzie rozprowadzał palmy. 14 kwietnia kiermasz świąteczny.
♦ Wraz z Radą Parafialną zapraszamy na wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy

do Wiednia (termin 15-16. czerwca).
Ramowy program:
1 DZIEŃ Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd na wzgórze Khalenberg gdzie
znajduje się kościół polski- msza św. (podziwianie panoramy Wiednia z tarasu
widokowego). Przyjazd do centrum miasta: objazd Ringiem (zwiedzanie z
zewnątrz): Opera, Muzeum Historii Sztuki, Plac Marii Teresy, Muzeum Historii
Naturalnej, Parlament, Ratusz, Uniwersytet i Kościół Wotywny, następnie spacer
po mieście-zwiedzanie Hofburga- zimowej rezydencji cesarskiej (z zewnątrz),
Ulica Graben, Katedra św. Szczepana, reprezentacyjna ulica Karntner Str. W
trakcie zwiedzania czas wolny na kawę. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i
nocleg.
2 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do zespołu pałacowoogrodowego Schoenbrunn- letniej rezydencji Habsburgów- zwiedzanie pałacu.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.
Koszt: 480zł + 20euro (przejazd, nocleg w hotelu, kolacja, śniadanie, ubezpieczenie,
przewodnik, nagłośnienie, wstęp do Schoenbrunn).
Zapisy do tylko końca marca u Pana Radnego Leszka Matuszewskiego. Wymagana
podczas zapisu zaliczka 200 zł płatna na konto parafialne lub w gotówce podczas zapisu.

♦ 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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JEDNO SŁÓWKO
W ubogiej chatce mieszkał spokojny mędrzec.
Pewnej nocy, kiedy w ciszy oddawał się lekturze,
do jego domku zakradł się uzbrojony w nóż
złodziej. Z groźną miną nakazał mędrcowi, aby
się nie ruszał, a sam zaczął wszystko przetrząsać w
poszukiwaniu pieniędzy. Po chwili mędrzec, cały
czas oddając się lekturze, powiedział:
- Proszę, aby pan nie robił zbytniego bałaganu. Pieniądze, których pan szuka, są w
szkatułce na stole. Proszę wziąć, ile pan potrzebuje.
Nieznajomy wziął pieniądze ze szkatułki, a następnie zabrał nefrytowy wazon.
- Bardzo lubię ten wazon – powiedział mędrzec – ale skoro podoba się także panu,
daję w prezencie.
Złodziej, widząc, że nie było już niczego do wzięcia, chciał wyjść, a wtedy
mędrzec zawołał do niego:
- Pan o czymś zapomniał – powiedział z uśmiechem – Nie powiedział mi pan:
„Dziękuję”.
Zaskoczony mężczyzna podziękował mędrcowi i zniknął w ciemnościach nocy.
Kilka dni później do drzwi mędrca zapukali cesarscy strażnicy. Przyprowadzili ze sobą
złodzieja, którego przywlekli związanego.
- Złapaliśmy tego przestępcę – powiedzieli – Przyznał się, że ukradł panu ten
wazon. Jeżeli to prawda, zostanie zgodnie z prawem skazany na śmierć.
- Jasne – odpowiedział mędrzec – doskonale znam wazon, ale ten człowiek nie
ukradł mi go. Kilka dni temu przyszedł do mnie, a ja podarowałem mu trochę pieniędzy i
ten wazon z nefrytu. Doskonale pamiętam, ponieważ na koniec mi podziękował.
Zdumieni strażnicy cesarscy wypuścili złodzieja. Ten, pełen wdzięczności wobec
mędrca, z głębi serca podziękował mu i postanowił, że nigdy nie zapomni słowa, które
ocaliło mu życie – „dziękuję”.
Postaraj się dziś powiedzieć „dziękuję” tym, którzy coś dla ciebie zrobią.
Zobaczysz cuda i uśmiechy.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Duch, którego otrzymaliśmy w chrzcie, uczy nas, każe nam mówić do Boga:
«Ojcze», a wręcz «Abba!», co znaczy «Tato». Taki jest nasz Bóg: jest dla nas tatą. Duch
Święty urzeczywistnia w nas tę nową kondycję dzieci Bożych. I to jest największy dar,
jaki otrzymujemy w tajemnicy paschalnej Jezusa. Bóg traktuje nas jako swoje dzieci,
rozumie nas, przebacza nam, bierze nas w ramiona, kocha nas, również wtedy, kiedy
błądzimy” (Franciszek).

