gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 35(436)/2019

1 września 2019

XXII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 14,1.7-14)
„Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go
śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy
zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak
mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by
czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się
wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem,
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (…)”.
Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce
nauczyć swoich uczniów wszystkich
epok. Dzisiejsza lekcja brzmi: „Kto się
wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14,
11). Pokora jest jedną z podstawowych
cech chrześcijanina. Jezus potwierdził to
całym swoim życiem. Maryja przy
zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą
Pańską. Święty Paweł napominał
Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co
wyniosłe” (Rz 12, 16). Dlaczego mam
zapominać o sobie? Odpowiedź jest
prosta. Jeśli nie postawię Boga i
drugiego człowieka w centrum swojego
życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazać
mi wierzyć, że jestem najważniejszą
osobą
i
wszystko
ma
być

podporządkowane mnie. Z Bogiem
włącznie. Wiara musi być budowana na
prawdzie. Stąd św. Teresa określała
pokorę jako kroczenie w prawdzie. A
prawda jest taka, że Jezus przyszedł na
świat jako wyzwalająca, bezinteresowna
miłość. W tym mam Go naśladować, a
bezinteresowność powinna się stać
towarzyszką
mojego
myślenia
i
działania.
DUCHU ŚWIĘTY, POMÓŻ MI
ZROZUMIEĆ, ŻE TYLKO POKORNA
MIŁOŚĆ, SZUKAJĄCA DOBRA DRUGICH,
PRZYNOSI PRAWDZIWĄ RADOŚĆ I NIE
ZOSTANIE ZAPOMNIANA NA WIEKI.
UMOCNIJ MNIE, ABYM SZEDŁ PRZEZ
ŻYCIE W TEJ PRAWDZIE.
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Porządek Mszy świętych 1 – 8.09.2019
NIEDZIELA – 01.09.2019
07.30 - Za + Romana Kurek w miesiąc po śmierci.
10.30 – I. Za + Jozefa Lyszik, rodziców, brata i krewnych z rodziny Lyszik,
Szymaniec.
- II. W intencji fundatorów witraża św. Barbary oraz ich rodzin o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.
14.00 - Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 02.09.2019
18.00 - Za ++ rodziców Teklę i Franciszka Lysik, synów Henryka i Krzysztofa,
córki Teresę i Cecylię, zięcia Pawła Pielenga, synowe Irenę i Hildegardę oraz
z rodziny Bregula i Lysik.
WTOREK – 03.09.2019
18.00 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Doroty i
Krystiana Śladek z okazji 15 rocznicy ślubu oraz za całą rodzinę i przyjaciół.
ŚRODA – 04.09.2019
18.00 - Za + Gerarda Kornek w miesiąc po śmierci.
CZWARTEK – 05.09.2019 Pierwszy czwartek
17.00 – Godzina święta.
18.00- I. Za + Lidię Kolonko, za + męża Henryka ++ rodziców.
II. Za + Romana Nolepa i + żonę Annę.
PIĄTEK – 06.09.2019 Pierwszy piątek
18.00 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwłaszcza w intencji
ofiarodawców.
SOBOTA – 07.09.2019 Pierwsza sobota
08.00 -W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny oraz członków naszych Róż
Różańcowych.
Odwiedziny chorych.
15.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji męża Ditra Harunek z
okazji 60 urodzin oraz za całą rodzinę.
16.00 - Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji 80 urodzin
Ewalda Wójcik oraz za żonę i córki z rodzinami.
18.00 – Za ++ rodziców Władysława i Julię Komornickich, synów, 3 synowe, 3
zięciów, córki Marię, Stefanię oraz wnuczkę Krystynę.
NIEDZIELA – 08.09.2019
07.30 – Za + Roberta Wachta z okazji urodzin, za ++ 2 siostry Teresę i Marię z okazji
urodzin.
10.30 – Za + ojca Rocha Morcinek, jego rodziców i teściów.
14.00 - Nieszpory
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♦ Dzisiaj zapraszam na nieszpory o godz. 14.00.
♦ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę

po wieczornej mszy św.
♦ Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
♦ W czwartek o 18.00 msza szkolna na rozpoczęcie roku szkolnego z

poświęceniem tornistrów i błogosławieństwem pierwszoklasistów.
♦ Dzisiejsza kolekta jest na kurię i seminarium. Za tydzień na inwestycje w

naszym kościele. (spłata renowacji ogrodzenia). Aktualnie do spłaty mamy
jeszcze: 16146zł. Składa się na to: stan z 14.07.2019 – 18854zł, wpłata na
fundusz cmentarny 600zł + kolekta z 14.07.2019 – 1156zł + kolekta z
11.08.2019 – 952zł. Przypomnę, że całość remontu kosztowała 32624zł. Bardzo
dziękuję za wszelkie ofiary przekazywane na ten cel. Ofiary zebrane w lipcu na
utrzymanie cmentarza 2420zł są przeznaczone na całoroczne bieżące płatności
związane z utrzymaniem cmentarza. (woda, śmieci, benzyna do kosiarki, serwis
itp.).
♦ Przed tygodniem na zakup opału złożono 1030zł oraz 1,03euro. Bóg zapłać za

wszelkie ofiary.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom

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

♦ Za tydzień młodzież przeprowadzi zbiórkę pod kościołem „Pola Nadziei”

na Domowe Hospicjum dla dzieci w Opolu.

♦ Zapowiedzi przedślubne:

1. Mateusz Kawecki zam. Opole i Nicola Ciernia zam. Brynica.
♦ 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

4

Gazetka Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Opolu-Malinie

Biskupi na Tydzień Wychowania o odpowiedzialności przed Bogiem za rozwój
wiary dzieci i młodzieży.
My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i
katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i
młodzieży – -piszą biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania,
który będzie od 15 do 21 września 2019 roku przeżywany pod hasłem
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).
Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i
najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. „Braków w tej relacji –
zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić.
Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby
– poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w
dalszych latach życia” – czytamy w liście pasterskim.
„Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy
członkami rodziny” – dodają biskupi.
W procesie wychowawczym nic nie zastąpi prostych środków budowania relacji,
które wymagają dziś ponownego odkrycia. Biskupi podkreślają: „Jakże istotne dla
życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać,
wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać
razem czas wolny”.
Biskupi zwracają się do rodziców: „Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych
środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i
czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla
Boga] jesteś naprawdę cenny (…) Nie chce wyliczać twoich błędów (…) To miłość
Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o
dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości” (Papież
Franciszek, Adhortacja Christusvivit 115, 116)”.
„Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie
bezwarunkowej miłości Boga” – czytamy w liście.
Biskupi podkreślają, że na początku nowego roku szkolnego należy szczególnie
pamiętać o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ten jeden z
najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata, pokazał też, do jakich zwycięstw
zdolny jest człowiek. Wśród męczenników i ofiar tego okresu było wielu
nauczycieli, pedagogów, którzy dali świadectwo swojej wiary i człowieczeństwa.
Na zakończenie listu pasterskiego biskupi życzą twórczego przeżycia IX Tygodnia
Wychowania. Z serca błogosławią na nowy rok szkolny oraz katechetyczny i
dziękują Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom za wypełnianie ich trudnej i
pięknej misji.
♦ BP KEP

