gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 19(421)/2019

12 maja 2019

IV N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 10,27-30)
„Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam
je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał,
jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Świat chce dziś być obecny w każdym
wydarzeniu i życiu każdej osoby,
decydować o przekraczaniu kolejnych
granic intymności życia człowieka. Jednak
w każdym z nas jest lęk przed tym, aby dać
się poznać do końca. Może to po prostu
zwykłe poczucie wstydu? Przed Jezusem
nie muszę się wstydzić. On zna mnie po
imieniu, wie doskonale, na co mnie stać.
Chce, abym dziś na nowo uświadomił
sobie, że tylko wtedy stanę się Jego
posłuszną owcą, kiedy uświadomię sobie,

że jedynie On jest Dobrym Pasterzem.
Tylko On może mi dać życie wieczne. On
jest moją nadzieją. W jedności z Nim jest
moje prawdziwe bezpieczeństwo.
PANIE, DZIĘKUJĘ CI, TY JESTEŚ MOIM
PASTERZEM, DLATEGO NICZEGO MI NIE
BRAKNIE. TY POZWALASZ MI LEŻEĆ NA
ZIELONYCH PASTWISKACH. TY
PROWADZISZ MNIE NAD WODY, GDZIE
MOGĘ ODPOCZĄĆ, PRZYWRACASZ MI
ŻYCIE. CZYNISZ TO PRZEZ WZGLĄD NA
SWOJE IMIĘ (POR. PS 123).

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i
dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara
nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli
udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im
oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi,
błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w
dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje
posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i
chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich
sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby
dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich
pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.
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Porządek Mszy świętych 12.05 – 19.05.2019
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05.2019
7.30 - Za + rodziców Stefana i Franciszkę Mika, ++ 2 córki, + syna, ++ 2
zięciów oraz ++ z pokrewieństwa.
10.30 - I. Rocznica I Komunii Świętej.
- II. Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Renaty i Krzysztofa Josek z okazji 35
rocznicy ślubu oraz za dzieci z rodzinami.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
PONIEDZIAŁEK – 13.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za ++ Gertrudę i Walentego Francuz, ++ rodzeństwo oraz za + Augustyna
Krawiec, 2 córki i krewnych.
WTOREK – 14.05.2019
16.30. Parafia MBNP Nowa Wieś Królewska – Bierzmowanie.
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + męża Jerzego Bartek w 4 rocznicę śmierci.
ŚRODA – 15.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + Franciszka Groszek w rocznicę śmierci.
CZWARTEK – 16.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Za + matkę Teresę Wachta.
PIĄTEK – 17.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP i przyczyną św.
Jadwigi o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w intencji syna Bernrda
Mroczeń z okazji 50 urodzin i za całą rodzinę oraz za + córkę Joannę.
SOBOTA – 18.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
15.00 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Gabrieli Wedel i za męża.
18.00 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jana Pawła II o zdrowie i
Boże Błogosławieństwo w intencji Krystyny z okazji urodzin oraz za
dzieci z rodzinami.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019
7.30 - Za + Eleonorę Rasia w 5 rocznicę śmierci, za + męża i syna oraz za ++ z
rodzin Irasiak i Nowak.
10.30 - W intencji rocznego dziecka Dawida Ocik.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
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Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu o 17.30, a w
święta o 14.00.
We wtorek o 16.30 bierzmowanie w parafii MBNP w Nowej
Wsi Królewskiej.
Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w poniedziałek po
Mszy św.
Msza św. szkolna w czwartek o 18.00. W tym tygodniu nie
będzie spotkania dla kandydatów do bierzmowania
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na inwestycje. (Na
remont ogrodzenia cmentarza i placu kościelnego). Za tydzień
na bieżące płatności parafii. Bóg zapłać za wszelkie składane
ofiary.
Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
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).
Osoby zapisane do Wiednia są proszone o wpłatę pozostałej
należności oraz podanie danych do ubezpieczenia. (imię
Nazwisko, adres, data ur.)
Życzymy
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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BIERZMOWANIE - PO CO NAM DARY DUCHA ŚWIĘTEGO?
Sakramenty
bierzmowania,
chrztu
i
Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji,
albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej
chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem
dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju
przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z
Bogiem.
Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć,
że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu
czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie
szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie
w Kościele i w życiu publicznym.
O ile w sakramencie chrztu Duch Święty przychodzi do człowieka jako Boże
życie, to w sakramencie bierzmowania zstępuje jako Energia Boża. Energia ta
udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość sił do zmagania się ze
złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w kochającego go Boga.
Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w
zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha
Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału
w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do
składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania
odpowiedzialnych zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w
sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też
dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga,
który jest źródłem wszelkiego dobra.
Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz
także dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem
bierzmowanych winien przemieniać ludzi: powinien ich nawiedzać, aby mogli
doświadczyć bliskości obdarowującego miłością i nadzieją Boga. Przekonanie to domaga
się od chrześcijanina włączania swoich uzdolnień i umiejętności w służbę dobra
wspólnoty, np. włączając się przygotowanie Mszy Świętej, w rozwiązywaniu problemów
społecznych swojego otoczenia, przez troskę o osoby starsze, samotne czy potrzebujące
pomocy. Takich możliwości dostarcza też pracy z młodzieżą, czy też włączanie się w
życie i działalność społeczności parafialnej. Bierzmowany nie powinien stawiać pytania:
„Co za to otrzymam?”, lecz „Komu jestem potrzebny?” „W jakich obszarach życia
społecznego mogą przydać się moje zdolności?” Czy znajduję w sobie dość sił do
zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w
kochającego go Boga? Czy czuję się związany z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem?
Które z wydarzeń ostatnich miesięcy i tygodni mojego życia świadczą o prawdziwości
moich wysiłków potwierdzających te więzi? Czy o nich dzisiaj pamiętam? Dlaczego
chrześcijanin nie może odrzucać ani zatrzymywać tylko dla siebie otrzymanego w
sakramentach chrztu i bierzmowania daru życia z Bogiem?

