gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 23(424)/2019

9 czerwca 2019

Z ESŁANIE D UCHA Ś WIĘTEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 14, 15-16. 23b-26)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z
wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i
przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.
Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem»”.
Dar zbawienia dociera do każdego
człowieka
w
każdym
czasie
pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi
Ducha Świętego. On zapewnia jedność
Kościoła i ożywia wiarę. On daje
poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą
wodą, gdy w sercu posucha i
zniechęcenie,
gdy
życiowe
niepowodzenia
napełniają
duszę
smutkiem, a nawet za podszeptem
szatana budzi się przekonanie, że Bóg o
nas zapomniał. Wówczas potrzeba
głośnego wołania do Ducha Świętego.
On został dany, aby być pocieszycielem.

Nie uczuciowym, lecz przypominającym
wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że
miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja
przynależność do Niego trwa nawet
wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste
chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko.
JEZU CHRYSTE, DZIĘKUJĘ CI ZA DAR
DUCHA ŚWIĘTEGO DLA KOŚCIOŁA I
DLA MNIE. DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIAJ
MOJE SERCE SWOJĄ OBECNOŚCIĄ I
ZAPALAJ W NIM OGIEŃ
BOŻEJ MIŁOŚCI.

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski
nam trzeba!
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Porządek Mszy świętych 9 – 16.06.2019
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 09.06.2019
7.30 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jadwigi o zdrowie i
Boże Błogosławieństwo w intencji Artura Psiuk z okazji 50 urodzin oraz
za całą rodzinę.
10.30 - Za + corkę Urszulę Lampa w dniu urodzin, + męża Ernesta Szafarz,
wnuczkę Iwonę oraz za + z pokrewieństwa.
14.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
Chrzest: Bartosz Jan Kasperek.
PONIEDZIAŁEK – 10.06.2019
18.00 - I. Za + Leona Hudala, żonę Martę oraz za ++ rodziców z obu stron.
- II. Ku czci Chrystusa Arcykapłana z podziękowanie za wszystkie łaski od
Ks. Alfreda Michalika z okazji 52 rocznicy święceń kapłańskich.
WTOREK – 11.06.2019
18.00 - Za + Norberta Mróz i siostrę Gabrielę Kochanek.
ŚRODA – 12.06.2019
18.00 - Za ++ Marię i Teofila Kulik, męża Alojzego Kulik, Jakuba i Paulinę Panicz,
2 synów i córkę.
CZWARTEK – 13.06.2019
18.00 – Za + Władysława Hocheker oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.
PIĄTEK – 14.06.2019
18.00 – Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Brygidy Mucha z okazji urodzin.
SOBOTA – 15.06.2019
18.00 – Za + Gertrudę Schaffors, jej rodziców i krewnych.
NIEDZIELA – 16.06.2019
7.30 - Za ++ Jana i Paulinę Buhl, za ich rodziców i syna Jana.
10.30 - W intencji rodziny Ditrich za żyjących o Boże błogosławieństwo, a dla
zmarłych o życie wieczne.
Chrzest: Oscar Stawecki.
14.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦

Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo o godz. 14.00.

♦

Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę
po Mszy św.

♦

Msza św. szkolna w czwartek o 18.00.

♦

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na inwestycje w naszym
kościele (spłata ogrodzenia). 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 Dożynkowej i Lipiny (sobota
o godz. 9.00).

♦

Zapowiedzi przedślubne:
1. Marcin Ludemann zam. Chrząstowice, Agnieszka Olszewska
zam. Opole.

♦

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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CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO
Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus
odezwał się pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich
rąk!” Na to święta: „Nie, Panie!” w tej chwili otwarła się rana boku
Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.
Od X VII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje
się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do
tego dwoje świętych: św. Jan Eudus i św. Małgorzata- pod wpływem nakazów, jakie
otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć. Św. Jan Eudes
(1601-1680) w dekrecie o heroiczności cnót (1903) jest nazwany „twórcą liturgicznego kultu
serca Jezusa i Maryi”. W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: „Płonąc sam szczególną
miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy – a nie było to bez
natchnienia Bożego – myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca
tego, tak miłego nam nabożeństwa. (…) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci
obu Serc ułożył oficjum i Mszę Świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem
przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa”. Jan Eudes chciał, aby ono było
własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził było również to, że nabożeństwo do
Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc
rozłączyć. Wreszcie nabożeństwo do tych dwóch serc wprowadził do liturgii Kościoła. Jan
Eudes postawił sobie za cel, ze program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu
i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami
i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną
(1642), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do
tych dwóch serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne
nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave Cor
amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście
święto Najświętszego Serca Maryi (8 luty) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układał
oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
2. Objawienia św. Małgorzacie Marii Alacoque
A jednak główną zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego
Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque
(1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym
ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial.
27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona do tego, by spoczęła na Sercu
Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie
Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących,
zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie
wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił
je symboliczne w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie.
Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję Ci inne imię
– umiłowanej uczennicy mojego Serca”. … (ciąg dalszy artykułu za tydzień).

