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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii wg św. Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył
się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest
ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie,
jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może
czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do
niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To
prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?»
I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do
ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
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Porządek Mszy świętych 22.03 – 29.03.2020
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020
9:00 – 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

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020
18:00 – Za + ojca Herberta i + jego rodziców, za ++ teściowe i dziadków

WTOREK – 24.03.2020
18:00 – Za + rodziców Walerię i Piotra Josek, + brata Huberta Josek, ++ z pokrewieństwa

ŚRODA – 25.03.2020 – Zwiastowanie Pańskie
18:00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Eryka Lysek, + Engelberta oraz za ++ z rodziny Lysek,
Stiebler

CZWARTEK – 26.03.2020
18:00 – Za ++ rodziców Teklę i Franciszka Lysik, braci Henryka i Christofa oraz córkę Teresę
Pielenga i ++ z rodziny Bregula i Lysik

PIĄTEK – 27.03.2020
17:30 – Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych
18:00 – Za ++ Saturninę i Wacława Krupa, za + Mariana Krupa, krewnych, dziadków z rodziny
Józek, Jaglo, Krupa i Rachański

SOBOTA – 28.03.2020
18:00 – Za ++ Elżbietę i Piotra Bernat, syna Gerharda, dziadków i krewnych

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020
9:00 – Za ++ rodziców Pawła i Zuzanę Kurek oraz za + z pokrewieństwa
10:30 – Za + rodziców Marię i Franciszka Jaksy ich rodziców, syna, synową i zięciów oraz
Leonarda Nowański.
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♦ Proszę o podjęcie sprzątania kościoła parafian z ul. Sportowa. Bóg zapłać za podjęcie posługi
dla mieszkańców ulic Dożynkowa, Lipiny. Pragnę przypomnieć, aby w tej czynności
zachować przepisy wydawane przez władze sanitarne oraz zasady higieny osobistej.
♦ Msze święte w tygodniu o godz. 18.00. Przed Mszą św. o 17.45 odmawiamy
Koronkę do Bożego miłosierdzia.
♦ Od teraz Msze święte w niedzielę będą celebrowane o godz. 9.00 i 10.30. Gorzkie żale będą
śpiewane bezpośrednio po sumie.
♦ Przystępowanie do sakramentu pokuty
uwzględnieniem zasad higieny osobistej.

powinno

odbywać

się

ze

szczególnym

♦ Miłość bliźniego oraz zdrowy rozsądek podpowiada, że należy zachowywać zasady ochrony
sanitarnej wskazywane na bieżące przez służby państwowe i bez wyraźnej potrzeby nie
wychodzić z domu. To dotyczy się tak dzieci i młodzieży, jak osób dorosłych.
♦ Do odwołania nie będzie w naszej parafii spotkań dla dzieci i młodzieży oraz innych spotkań
grup czy gremiów parafialnych.
♦ Do skarbonek odbywa się zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu w naszym kościele.
♦ Harmonogram kolekt w marcu i kwietniu: dzisiejsza kolekta na inwestycje.
- 29 marca na bieżące płatności.
- 5 kwietnia na Kurię diecezjalną
Kolekta w ubiegłej niedzieli wyniosła 231,50 PLN. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na cele
kościelne.

♦ Zwracam się z prośbą o solidarne wsparcie, aby na czas trwającej epidemii SARS CoV- 2,
środki pieniężne na utrzymanie naszej parafii przekazywać na konto parafialne, bądź zostawić
je w zakrystii kościoła. Numer konta zostanie podany w przyszłym tygodniu.
♦ 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 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.

