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Z Ewangelii wg św. Jana (4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)
Jezus przybył do miasta samarytańskiego
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział
sobie przy źródle. Było to około szóstej
godziny. Wówczas nadeszła kobieta z
Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do
niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem
udali się przedtem do miasta, by zakupić
żywności. Na to rzekła do Niego
Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem,
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się
napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają
się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to:
«O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim
jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to
prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie
masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże
więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś
większy od ojca naszego, Jakuba, który dał
nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego
synowie, i jego bydło?». W odpowiedzi na to
rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim
źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej
wody, abym już nie pragnęła i nie

przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu
na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto,
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to,
co znamy, ponieważ zbawienie bierze
początek od Żydów. Nadchodzi jednak
godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.
Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie
Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On
przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział
do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą
mówię». Wielu Samarytan z owego miasta
zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu
kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do
Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał
tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich
uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety
mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu
opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne
uszy i wiemy, że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata».
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Porządek Mszy świętych 15.03 – 22.03.2020
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020
7:30 – Za ++ teściów Pawła i Zuzannę Kurek i + syna Romana
10:30 – 1. Roczek: Wojciech Sklorz
2. Za + Benedykta Filipkowskiego w rocznicę śmierci
14:00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
PONIEDZIAŁEK – 16.03.2020
18:00 – 1. Za ++ rodziców Karola i Stefanię Wocławski i + z pokrewieństwa
2. Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Okos, ich rodziców i rodzeństwo
oraz synów i synowe
WTOREK – 17.03.2020
18:00 – 1. Za + męża Józefa Garbela, ++ rodziców i teściów, ++ braci Heintza, Gintra,
Piotra i bratową Irenę
2. Za + Magdalenę Błudzień w 1. rocznicę śmierci
ŚRODA – 18.03.2020
18:00 – Za ++ Józefa i Marię Schaffors, rodziców, synów, zięciów, synowe
oraz Józefa i Annę Kulik
CZWARTEK – 19.03.2020 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
18:00 – Za ++ Zofię i Pawła Piechota, ich rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzin Piechota i Bonkosz
PIĄTEK – 20.03.2020
17:30 – Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych
18:00 – Za + Huberta Labisz, jego rodziców i teściów
SOBOTA – 21.03.2020
18:00 – 1. Za + Józefa Bernat z okazji urodzin oraz za ++ jego rodziców
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020
7:30 – Za + męża Jana Krauze, syna Józefa, wnuka Aleksandra i ++ z pokrewieństwa
10:30 – Do Boskiej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Alfreda Passon oraz za całą rodzinę
14:00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
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♦ Proszę o podjęcie sprzątania kościoła parafian z ul. Dożynkowa, Lipiny. Bóg
zapłać za podjęcie posługi dla mieszkańców ul. Olimpijskiej. Pragnę
przypomnieć, aby w tej czynności zachować zasady higieny osobistej.
♦ Msze święte będą według przyjętego porządku w naszej parafii.
♦ Wszelkie sprawy kancelaryjne proszę o załatwianie po wieczornej mszy świętej.
♦ Do odwołania nie będzie w naszej parafii spotkań dla dzieci i młodzieży.
♦ Do skarbonek odbywa się zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu w naszym kościele.
♦ Harmonogram kolekt w marcu: dzisiejsza kolekta przeznaczona na przeznaczona
bieżące płatności parafii;
- 22 marca będzie kolekta na inwestycje;
- 29 marca na bieżące płatności.
Kolekta na Kurię diecezjalną wyniosła 870 PLN. Do Kurii diecezjalnej została odprowadzona kwota
655 PLN, pozostałe pieniądze pozostały w kasie parafialnej. Zbiórka na Dzieło Misyjne Ad gentes
wyniosła 350 PLN i została w całości przekazana na wskazany cel. Bóg zapłać za wszelkie ofiary
złożone na cele kościelne.

♦ Rekolekcje parafialne nie odbędą się w zaplanowanym terminie. W środę 18
marca br. nie będzie mszy świętej dla chorych i tradycyjnego spotkania. Termin
rekolekcji będzie ustalony w innym czasie.
♦ Czas epidemii dla ludzi wierzących to wezwanie do intensywnej modlitwy,
skruchy serca, przepraszania za grzechy i wynagrodzenia za otrzymane łaski.
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. W tym czasie śpiewać będziemy suplikacje
„Święty Boże, Święty Mocny”.
♦ Parafianom i Gościom życzę roztropności w działaniu i błogosławieństwa Bożego
w kolejnym tygodniu Wielkiego Postu.
Gazetka parafialna „Głos Parafii” jest wydawana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina, Tel: 773070260 i jest przeznaczona wyłącznie do
użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

www.nasza-wiara.pl
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Fragment z komunikatu Konferencji Episkopatu Polski
odnośnie do o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności
w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245
i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym
udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29
marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we
wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z
dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach
następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii
powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii
Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez
kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek
lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w
zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed
chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu
Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla
chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich
służb sanitarnych.

