
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

VI  N IEDZIELA ZWYKŁA /ROK C/ 
 

Słowami antyfony na wejście Kościół woła w VI Niedzielę Zwykłą „Boże, bądź dla 
mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, 
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na Twoje Imię”. U podstaw tego wezwania nietrudno 
zauważyć przeświadczenie Kościoła o dobroci, więcej, o niezawodności Boga.  

Temat bardzo wyraźnie, z różnych stron rozwija dzisiejsza liturgia Bożego słowa. Pro-
rok Jeremiasz zwiastuje „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest 
jego nadzieją”. Sytuację takiego człowieka porównuje do drzewa zasadzonego nad wodą, 
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Utrzyma zielone liście nawet w czas upału i w 
roku posuchy nie przestanie wydawać owoców. Natomiast przekleństwo ściąga na siebie 
człowiek, który tylko w człowieku pokłada nadzieję, który w ciele upatruje swą siłę, a od 
Pana odwraca swe serce. I ten stan rzeczy potwierdza niemal na każdym kroku opisana w 
Biblii historia zbawienia człowieka – już zaraz na początku, w Księdze Rodzaju, historia 
upadku Adama i Ewy. Pokazuje, że u początku odwrócenia się ich od Boga jest obudzona 
w ich sercach przez Szatana podejrzliwość wobec Stwórcy. Czy rzeczywiście Bóg powie-
dział, że nie wolno wam jeść owoców z drzew tego ogrodu? Wie Bóg, że gdy spożyjecie 
owoc z drzewa w środku ogrodu otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. I zlekceważyli 
Boże prawo, uczynili po swojemu. Podejrzliwość wobec Boga, która obudziła w nich żą-
dzę stania się jak Bóg, pchnęła ich do zerwania więzi z Bogiem. Trudno się więc dziwić, 
że Psalmista przypomina nam dobitnie: „Błogosławiony człowiek, który w Prawie Pań-
skim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą”. Wypełnianie Bożego prawa, sto-
pień realizacji woli Bożej, życie na miarę Bożych oczekiwań są najlepszym sprawdzianem 
stanu naszego zaufania do Boga. Łatwo więc sprawdzić, na ile naprawdę ufam Bogu, ufam 
Jezusowi. Nie wystarczą deklaracje. W czas próby może dojść do odwrócenia się od Boga. 
Jeśli żyję po swojemu, lekceważąc Boże przykazania, z całą pewnością nie jestem czło-
wiekiem zawierzenia Bogu.  

Św. Paweł we fragmencie 1 Listu do Koryntian ukazuje nam dziś Chrystusowe zmar-
twychwstanie – jako ostateczną porękę spełnienia Bożych obietnic, która skłania nas do 
zaufania Bogu. W takiej perspektywie Chrystusowe błogosławieństwa trzeba nam czytać 
jako bardzo konkretne obietnice, do was należy Królestwo Boże, będziecie nasyceni, 
śmiać się będziecie… Dlatego cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie. Warunek zasadniczy jest ten: trzeba Bogu zaufać!  bp Andrzej Czaja 
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NIEDZIELA - 13.02.2022 – VI Niedziela Zwykła 
8:30 – za ++ Katarzynę i Norberta Szlensong, + syna Karola i + zięcia 

Huberta 
10:30 – za + Krystynę Ośko w I. rocznicę śmierci o radość życia wiecz-

nego 
14:00 – Nieszpory niedzielne 
 

PONIEDZIAŁEK - 14.02.2022 – Święto św. Cyryla i Metodego – pa-
tronów Europy 

18:00 – za Agnieszkę z okazji urodzin oraz męża z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i opiekę NMP 

 

WTOREK - 15.02.2022 
18:00 – za + Alojzego Kulik i jego ++ rodziców 
 

ŚRODA - 16.02.2022 
18:00 – za ++ rodziców Cecylię i Gerharda, + brata, + wujka Alfonsa, 

++ z rodzin Wistuba i Goliasz 
 

CZWARTEK - 17.02.2022 – Msza św. szkolna 
18:00 – za + Elfrydę Mika, + męża Gerarda, ++ 2 braci oraz ++ z rodziny 

z obu stron 
 

PIĄTEK - 18.02.2022  
18:00 – za + męża Gerharda Broj w 4. rocznicę śmierci i za ++ rodziców 

i teściów 
 

SOBOTA - 19.02.2022 
18:00 – za + Horsta Świerc, + syna Joachima oraz za ++ krewnych z rodziny 
 

NIEDZIELA - 20.02.2022 – VII Niedziela Zwykła 
8:30 – do Bożego Miłosierdzia i MBNP o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu 

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

za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo 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 

Porządek Mszy świętych 13.02. – 20.02.2022 
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¨ Zapraszam na Niedzielne nieszpory o godz. 14.00. 
¨ Nowenna niedziel przed złotym jubileuszem Diecezji Opolskiej. Pod-

czas Nieszporów lub Gorzkich Żali przez 9. kolejnych niedziel poprze-
dzających rozpoczęcie obchodów, począwszy od najbliższej niedzieli 
13.02., chcemy modlitewnie przygotować się do przeżycia tego czasu ła-
ski. 

¨ W czwartek dzieci i młodzież zapraszam na Msze św. szkolną. 
¨ W piątek po Mszy św. o godz. 19 zapraszam na spotkanie biblijne. 
¨ 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 składać 

w postaci podpisanych kopert z informacją za czyj grób jest złożona 
ofiara, do skarbonki na stoliku przy wyjściu z kościoła. Pieniądze te są prze-
znaczone na utrzymanie cmentarza, wywóz śmieci, koszenie trawy oraz 
opłatę za wodę. Rada Parafialna ustaliła wysokość opłat na 50 zł od grobu. 

¨ Została uruchomiona nowa strona internetowa naszej parafii poda adre-
sem: www.parafiamalina.pl, a choć na razie jest ona jeszcze w fazie testów i 
budowy, to już można z niej korzystać. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi będą 
mile widziane. 

¨ Kolekta z V Niedzieli Zwykłej (06.02.) – wyniosła: 743 zł. W niedzielę (13 
lutego) kolekta na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. 
Do skarbonki św. Judy Tadeusza można składać ofiary na kwiaty, a do skar-
bonki św. Antoniego dla potrzebujących. Będą one zarządzane przez Para-
fialny 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. Ciołkow-
skiego i Geodetów. 

¨ Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzącym ty-
godniu osoby z ul. Miodowej, Żeglarskiej i Grenadierów. 
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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: 

„Pamiętajmy, że naszego świata nie ocalą ludzie wznoszący złowrogo za-
ciśniętą pięść ku niebu, ale ludzie, którzy w oparciu o niebo, złożą swe ręce 
modlitewnie i zaczną konsekwentnie na ziemi czynić prawdę w miłości.”
            abp Alfons Nossol 

……………………………………………………………………………..… 
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej  
„Autentyczna prawda bowiem nie tylko wyzwala, ale równocześnie też 
otwiera oczy na świat człowieka drugiego, zbliża doń i pomaga poznać go 
w jego egzystencji. A jeżeli do tej prawdy dołączy się miłość, otwierająca 
z kolei serce, wówczas musi zatryumfować odkupione przez naszego Zba-
wiciela człowieczeństwo; a poznanie przechodzi następnie w zrozumienie 
i solidarność. Stąd już bliska droga do międzyludzkiego braterstwa i praw-
dziwego pokoju na świecie”.         
  abp Alfons Nossol 

………………………………………………………………………………. 
Na wesoło: 
- Ksiądz przybija listewki do płotu. Mały Jasio przygląda mu się z wiel-
kim zainteresowaniem. 
- Z pewnością chcesz zostać stolarzem? 
- pyta ksiądz. 
- Nie. Ja chcę tylko usłyszeć, co ksiądz powie, gdy uderzy się w palec. 
 
- A przy końcu świata nadejdzie dzień sądu ostatecznego – tłumaczy 
ksiądz dzieciom. Wstaje na to Jasiu i pyta: 
- A czy my będziemy wtedy mieli dzień wolny? 
 

 

 
 
 

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

Szczęść Boże!!! 


