
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

VII  N IEDZIELA ZWYKŁA /ROK C/ 
 

Liturgia słowa VII niedzieli odsłania nam oczekiwania, jakie Bóg ma względem nas, 
których w dniu chrztu świętego obdarował nowym życiem i uczynił swoimi dziećmi. Pan 
Jezus najogólniej wyraża je, formułując nowe przykazanie, które jest dziś przypomniane 
w aklamacji przed ewangelią: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miło-
wali, tak jak Ja was umiłowałem”. Konkretne wskazania ku jego realizacji są nam przed-
stawione w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus wskazuje nam „Miłujcie waszych nieprzyja-
ciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przekli-
nają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. […] pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając”. I jest jasno określona motywacja: „A wasza nagroda będzie wielka, i bę-
dziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”. Krótko 
mówiąc: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”, tzn. „nie sądźcie […]; 
nie potępiajcie […]; odpuszczajcie […]. Dawajcie […]; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną 
i wypełnioną po brzegi”. Gotowy program drogi do nieba, przez budowanie królestwa 
Bożego na ziemi. 

Bóg ma względem nas wielkie oczekiwania. Takowe kierował już w Starym Testamen-
cie do swoich wybrańców. Pan Bóg oczekiwał od nich nade wszystko, że będą wiernie 
wypełniać Jego wolę. Dlatego ich wybierał i obdarowywał szczególnym wsparciem – 
mocą swego Ducha. Kiedy więc Saul zlekceważył Bożą wolę, został odrzucony. Inaczej 
było z Dawidem. Znamy jego historię i wiemy, że w pewnych momentach życia bardzo 
się pogubił i zgrzeszył względem Boga. Dziś jednak słyszymy o jego zadziwiająco szla-
chetnym zachowaniu w stosunku do króla Saula, który wręcz polował na Dawida, aby go 
zabić. Nie pozwolił wodzowi swej drużyny zabić Saula, gdy ten spał, a oni niepostrzeżenie 
zbliżyli się do niego. Nie kierował się więc powszechnie wówczas stosowaną zasadą 
z kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb za ząb. Postąpił tak, jak przystało na Bożego 
wybrańca namaszczonego świętym olejem; można powiedzieć: „po Bożemu” i to zupełnie 
świadomie, biorąc pod uwagę nade wszystko to, że „Pan nagradza człowieka za sprawie-
dliwość i wierność”. W ten sposób w szlachetnym zachowaniu króla Dawida wobec jego 
prześladowcy jest nam udzielona podwójna lekcja. Pierwsza: wybranych przez Boga, 
tych, którzy są obdarowani Jego Duchem, stać na nieziemskie zachowania. Druga: god-
nymi Boga i życia z Nim na wieki jesteśmy wtedy, gdy podejmujemy trud życia i postę-
powania po Bożemu.          bp Andrzej Czaja 
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NIEDZIELA - 20.02.2022 – VII Niedziela Zwykła 
8:30 – do Bożego Miłosierdzia i MBNP o łaskę zdrowia i ulgę w cierpie-

niu dla Gintra 
10:30 – 1. do Boskiej Opatrzności, św. Jadwigi i MBNP z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo w intencji Grzegorza Szaforz z okazji 50. rocznicy 
urodzin oraz w intencji żony i dzieci 

   2. w intencji Piotra i Moniki o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
14:00 – Nieszpory niedzielne 
 

PONIEDZIAŁEK - 21.02.2022 
18:00 – wolna intencja 
 

WTOREK - 22.02.2022 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
18:00 – wolna intencja 
 

ŚRODA - 23.02.2022 – wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
18:00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Św. dla Szymona z okazji 18. rocznicy urodzin 
 

CZWARTEK - 24.02.2022 – Msza św. szkolna 
18:00 – za + męża Manfreda Psiuk w 2 rocznicę śmierci o radość życia wiecz-

nego 
 

PIĄTEK - 25.02.2022  
18:00 – za ++ dziadków Annę i Jana Mika, ich ++ synów Konrada, Pawła, 

Jana, Eryka, ++ synowe Wiktorię, Stefanię i Teresę o radość życia 
wiecznego 

 

SOBOTA - 26.02.2022 
18:00 – intencja wolna 
 

NIEDZIELA - 20.02.2022 – VII Niedziela Zwykła 
8:30 – za + męża Adriana Okos, ++ rodziców i + Martę Sołtysik 
10:30 – 1. do Anioła Stróża za roczne dziecko Karola Knopek, jego rodziców, 

siostrę Zosię, rodziców chrzestnych, dziadków o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę NMP 

   2. za + Zygmunta Janiak w 25. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców 
i + bratową Danutę 

14:00 – Nieszpory niedzielne 

Porządek Mszy świętych 20.02. – 27.02.2022 
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¨ Zapraszam na Niedzielne nieszpory o godz. 14.00. – Nowenna 
Niedziel przed Złotym Jubileuszem Diecezji Opolskiej 

¨ W czwartek dzieci i młodzież zapraszam na Msze św. szkolną. 
¨ Spotkanie przed bierzmowaniem dla młodzieży z klasy VIII oraz I po-

nadpodstawowej – czwartek (24.02.) po Mszy św. szkolnej 
¨ W piątek (25.02.) po Mszy św. o godz. 19 zapraszam na spotkanie Dusz-

pasterską i Ekonomiczną Radę Parafialną. 
¨ Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę 

po wieczornej Mszy św. 
¨ Sakrament Pokuty i Pojednania w dni powszednie od godz. 17.30, a w nie-

dzielę na pół godziny przed Mszami św. 
¨ Roczna opłata na cmentarz – bardzo proszę, by opłatę cmentarną skła-

dać w postaci podpisanych kopert z informacją za czyj grób jest zło-
żona ofiara, do skarbonki na stoliku przy wyjściu z kościoła. Pieniądze 
te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, wywóz śmieci, serwis ko-
siarki oraz opłatę za wodę. Rada Parafialna ustaliła wysokość opłat na 50 
zł od grobu. 

¨ Kolekta z VI Niedzieli Zwykłej (13.02.) – wyniosła: 1601 zł. W nie-
dzielę 13 lutego, gościmy w naszej parafii przedstawicieli wspólnoty 
L’Arche, którzy opowiedzą nam o potrzebie założenia domu dla doro-
słych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz będą zbierać ofiarę 
na ten cel po Mszach św. 
Do skarbonki św. Judy Tadeusza można składać ofiary na kwiaty, 
a do skarbonki św. Antoniego dla potrzebujących. Będą one zarządzane 
przez Parafialny Zespół „Caritas”. Bóg zapłać! 

¨ Konto parafialne: 
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 
43 8884 0004 2003 0032 9938 0003 

(wpłaty z tytułem: darowizna na cele kultu religijnego, można potem odpisać od podatku) 
W ostatnim czasie na konto parafialne oraz w zakrystii kościoła zostały złożone 

ofiary, za które składam serdeczne Bóg zapłać! 
 

¨ Dziękuję za wszelkie prace wykonane w mijającym tygodniu, za wszelkie 
dary na stół plebanijny oraz posprzątanie świątyni osobom z ul. Miodowej, 
Żeglarskiej i Grenadierów. 

¨ Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzącym ty-
godniu osoby z ul. Świętokrzyskiej, Małgorzaty i Kosynierów. 
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Gazetka parafialna „Głos Parafii”  jest wydawana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej ,  
ul.  Leonida Teligi 81,  45-675 Opole-Malina,  tel.  kom.: 604410911 

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty 
parafialnej.  

 

Gazetka parafialna „Głos Parafii”  jest wydawana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej ,   
• ul.  Teligi 81,  45-675 Opole-Malina,  tel.  kom.: 604410911,  

www.parafiamalina.pl  
i  jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty 

parafialnej.  

………………………………………………………………………. 
Złota myśl tygodnia: 

„Przypadki są logiką Boga.” 
            abp Alfons Nossol 

……………………………………………………………………………..… 
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej  
„W Krzyżu konkretyzuje się wprawdzie cierpienie Zbawcy, ale równocze-
śnie też i zbawienie oraz miłości nauka. Po tym Krzyżu stojącym na ziemi 
spływa odtąd na naszą planetę każda Boża łaska, która jednocząc nas z Bo-
giem, równocześnie dynamizuje nasze człowieczeństwo w kierunku reali-
zacji najwznioślejszych wartości ludzkich. Do najwyższych zaś wartości 
tego rodzaju należą bezsprzecznie – prawda i miłość. Zabiegajmy o nie 
wciąż od nowa, „bo czyniąc prawdę w miłości, wzrastamy we wszystko w 
tym, który jest Głową, to jest w Chrystusie”.   
             abp Alfons Nossol 

………………………………………………………………………………. 
Na wesoło: 
- Żona do męża w czasie kłótni: 
- Mam nadzieję, że w niebie kobiety są oddzielone od mężczyzn.  
- Oczywiście – odpowiada mąż – Inaczej cóż to byłby za raj! 
 
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 
- Kto by chciał iść teraz do nieba? 
Zgłaszają się wszystkie dzieci z wyjątkiem Arka. 
- Arku, dlaczego ty nie chcesz iść do nieba? 
- Bo ja powiedziałem mamie, że po religii przyjdę do domu. 
 

 

 
 
 

Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami 
wszystkich Parafian i naszych Gości! 

Szczęść Boże!!! 


