
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

II  N IEDZIELA W IELKIEGO POSTU /ROK C/ 
 

W modlitwie dnia Kościół prosi Boga, by ożywiał naszą wiarę Swoim Słowem. Te-

mat ten podejmują też wyraźnie wszystkie trzy czytania. Fragment Księgi Rodzaju 

przekazuje słowo Boga do Abrama: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 

uczynić. Tak liczne będzie Twoje potomstwo”. Abram odpowiada wiarą – „Uwierzył i 

Pan poczytał mu to za wielką zasługę”. W ten sposób słowo z Księgi Rodzaju zwiastuje 

nam dwie bardzo ważne, wręcz kluczowe prawdy:  

- Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, Bożych obietnic.  

- Człowiek wierzący znajduje upodobanie w oczach Bożych. Co więcej, Bóg poczy-

tuje człowiekowi wiarę za wielką zasługę! 

Także przy objawieniu chwały Chrystusa na Górze Tabor, Bóg Ojciec zwraca się do 

nas ze słowami, którymi chce pobudzić naszą wiarę: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie”. W ten sposób daje nam Bóg do zrozumienia, że posłuch dany Słowu Chry-

stusa jest warunkiem uchwycenia chwały Jego Bóstwa i Jego boskości. Sam rozum 

traci orientację, co wymownie wyświetla zachowanie uczniów – zwłaszcza słowa Pio-

tra: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 

dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Komentuje to św. Łukasz: „Nie wiedział bowiem, co 

mówi”. Takie jest też nasze doświadczenie relacji z Bogiem. Dla jej wzbudzenia i trwa-

nia w niej Ojciec niebieski radzi nam, byśmy słuchali Jego Syna!  

Nieco od innej strony na wartość i znaczenie posłuszeństwa Słowu Pana zwraca nam 

również uwagę św. Paweł we fragmencie Listu do Filipian. W sytuacji, gdy dążenia 

świata są bardzo przyziemnie i tych, którzy im ulegają, pociągają do bałwochwalstwa 

i zagłady – przypomina nam, dzieciom Bożym, że nasza ojczyzna jest w niebie i radzi: 

„stójcie mocno w Panu, umiłowani!”. 

Obudźmy więc w sobie w tę dzisiejszą niedzielę wielkie pragnienie życia Słowem 

Pana, według Jego przykazań, według Ewangelii. I zawołajmy doń: „Panie, przymnóż 

nam wiary”! Bez tego trudno oprzeć się pokusie życia po swojemu, czy tylko „mniej 

więcej” po Bożemu. Bez tego nie sposób okazać Bogu wierność i żyć w wielkiej z Nim 

zażyłości!           bp Andrzej Czaja 
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NIEDZIELA - 13.03.2022 – II Niedziela Wielkiego Postu 

8:30 – za ++ Saturninę, Wacława, Mariana, ++ krewnych i dziadków 

z rodziny Rachański, Krupa, Józek i Jaglo 

10:30 – 1. za zmarłych i żyjących Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne 

łaski oraz o zbawienie wieczne 

2. za + Rafała Bratkowskiego w I. rocznicę śmierci o radość życia wiecz-

nego 

14:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 

PONIEDZIAŁEK - 14.03.2022 

18:00 – przez Niepokalane Serce Maryi, do Trójcy Przenajświętszej z prośbą 

o pokój na Ukrainie i na całym świecie oraz za wszystkich zabitych, cier-

piących i uchodźców z powodu tej okrutnej wojny (intencja od Róż Ró-

żańcowych) 
 

WTOREK - 15.03.2022 

18:00 – za ++ rodziców Karola i Stefanię Wocławski i ++ z pokrewieństwa 
 

ŚRODA - 16.03.2022 

18:00 – za + Gerarda Kulik, jego ++ rodziców i krewnych 
 

CZWARTEK - 17.03.2022 – Msza św. szkolna 

18:00 – za + męża Józefa Garbela, ++ rodziców i teściów, ++ braci Heinza, Gintra, 

Piotra i bratową Irenę 
 

PIĄTEK - 18.03.2022 

17:30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

18:00 – za ++ Józefa i Marię Schaffors, ++ córki synów, zięciów oraz ++ Józefa i Annę 

Kulik o radość życia wiecznego 
 

SOBOTA - 19.03.2022 – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

8:00 – w intencji Józefa Kokoszki o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

18:00 – 1. za + męża Manfreda Psiuk z okazji urodzin 

2. za + męża Michała Józwa, ++ rodziców i teściów, krewnych z rodzin Józwa 

i Komarnickich 
 

NIEDZIELA - 20.03.2022 – III Niedziela Wielkiego Postu 

8:30 – 1. za zmarłych i żyjących Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

oraz o zbawienie wieczne 

2. za + ojca Herberta Matera, jego ++ rodziców, teściów i krewnych z rodziny 

10:30 – 1. za + Huberta Labisz i jego ++ rodziców oraz teściów 

2. za ++ Marię i Augustyna Gruner, + syna Reinharda, + synową Różę i + zięcia 

Pawła Kandziora 

14:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 

Porządek Mszy świętych 13.03. – 20.03.2022 
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 Biskup Opolski kieruje do Nas szczególny apel o zaangażowanie się w przyjęcie gości w Naszych 

parafiach, prosi Nas także o podjęcie trudu zbiórki potrzebnych rzeczy. Pamiętajmy, że ich 

jakość świadczy o naszym szacunku do ludzi w potrzebie. Do rzeczy najbardziej niezbędnych 

należą: koce, śpiwory, artykuły higieniczne, artykuły dla dzieci i niemowląt, środki czystości 

oraz artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Można te rzeczy przynosić do na-

szego kościoła i składać je w przedsionku. 

Od dnia 7 marca 2022 r. obowiązki koordynatora działań związanych z przyjęciem uchodźców 

w diecezji opolskiej przejął ekonom – ks. Ginter Żmuda. Wobec rosnących potrzeb proszę o kon-

tynuację organizowania miejsc dla uchodźców wojennych w parafiach. Osobami z Ukrainy po-

szukującymi miejsca zakwaterowania w Polsce są głównie matki z dziećmi. Na podstawie złożo-

nego oświadczenia parafii zostaną przekazane środki dla rodziny, która przyjęła uchodźców, w 

wysokości 40 zł/dzień dla każdej z osób. Dotacja jest przewidziana na okres do dwóch miesięcy. 

Jeśli ktoś chciałby przyjąć do siebie w gościnę Uchodźców z Ukrainy proszę o osobisty kontakt 

ze mną. 

 Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne: w piątki o godz. 17.30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżo-

wej, a w niedzielę o godz. 14.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali. W tym roku kazania pasyjne 

głosi ks. dr hab. prof. UO Dariusz Krok. 

 Spotkanie Duszpasterskiej i Ekonomicznej Rady Parafialnej – w piątek o godz. 19.00. Za-

praszam serdecznie! 

 W przyszłą niedzielę (20.03.) będziemy gościć w naszej parafii o. Justo Lo Feudo, na wszyst-

kich Mszach św. będzie głosił kazania i zachęcał do udziału w Wieczystej Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu w kaplicy przy kościele na „Górce” w Opolu. 

 W poniedziałek za tydzień (21.03.) w naszej parafii będzie miała wizytacja biskupia. Odwiedzi 

nas ks. bp Rudolf Pierskała. Zapraszam wszystkich już teraz na wieczorną Mszę św. z Biskupem 

o godz. 18.00. 

 Kiermasz wielkanocny odbędzie się w naszej Parafii w Niedzielę Palmową (10.04.). Rada Pa-

rafialna zdecydowała, że cały dochód zostanie przeznaczony na remont schodów wejściowych 

do kościoła. Już teraz prosimy o zaangażowanie się w zorganizowanie tej imprezy, zadeklarowa-

nie swego wkładu w postaci np.: ciasta, kawy, itp. Oczekujemy także na pomysły jak można ten 

kiermasz uatrakcyjnić. Zapraszam!!! 

 Rekolekcje dla młodzieży «Ładowarka». W dniach 18-20 marca br. w Domu Pielgrzyma na 

Górze św. Anny odbędą się rekolekcje dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierz-

mowania pod nazwą Ładowarka. Rozpoczęcie w piątek o 17.30 (przyjazd od 16.00), a zakończe-

nie w niedzielę Mszą św. z udziałem rodziców uczestników i podsumowaniem o 12.00. Koszt 

udziału to 160 zł. Zapisy (do 15 marca) oraz szczegółowe informacje na stronie www.lawka.org. 

 Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę po wieczornej 

Mszy św. - ok. godz. 19.40. 

 Sakrament Pokuty i Pojednania w dni powszednie od godz. 17.30, a w niedzielę na pół godziny 

przed Mszami św. 

 Roczna opłata na cmentarz – bardzo proszę, by opłatę cmentarną składać w postaci podpisa-

nych kopert z informacją za czyj grób jest złożona ofiara, do skarbonki na stoliku przy wyj-

ściu z kościoła. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, wywóz śmieci, serwis 

kosiarki oraz opłatę za wodę. Rada Parafialna ustaliła wysokość opłat na 50 zł od grobu. 

 Do skarbonki św. Judy Tadeusza można składać ofiary na kwiaty, a do skarbonki św. Antoniego 

dla potrzebujących. Będą one zarządzane przez Parafialny Zespół „Caritas”. W niedzielę 

(13.03.) kolekta jest przeznaczona na inwestycje w naszej parafii oraz odbywa się zbiórka na 

http://www.lawka.org/
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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 .  

Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes. W przyszłą niedzielę (20.03.) kolekta przeznaczona będzie 

na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. 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. Teligi od Lipiny do torów. 

 Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzącym tygodniu osoby 

z ul. Teligi od torów do ul. Adam i ul. Malownicza. 

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

„Post, modlitwa i jałmużna! Jakież to w sumie proste środki chrześcijańskiej pobożności 

na co dzień, a przecież są one nadzwyczaj skuteczne.”   abp Alfons Nossol 

……………………………………………………………………………..… 
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej  

„Jałmużnę powinniśmy czynić w cichości i skrytości, by nie być obłudnikami lub zawodo-

wymi” filantropami. Nigdy nie powinniśmy potrzebującemu człowiekowi dawać niczego 

tylko z litości. Wyłącznie Bóg może sobie na to względem nas ludzi pozwolić, my sami na-

tomiast powinniśmy się zawsze kierować miłosierdziem i miłością. Pamiętać przy tym należy, 

cokolwiek uczynilibyśmy, najmniejszemu z naszych braci, czynimy samemu Chrystusowi 

Panu (por. Mt 25, 40). Wszystkie drogi z ziemi do nieba prowadzą zawsze przez ludzkie serce. 

Jest to wiążąca dla wiary zasada, odkąd Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał pośród 

nas”.           abp Alfons Nossol 

………………………………………………………………………………. 
Na wesoło: 

- Do kościoła przychodzi mężczyzna, niosąc ze sobą telewizor. 

- A to, dokąd? – pyta kościelny. 

- Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie. 
 

W czasie Mszy, facet szeptem pyta osobę obok: 

- Jakie jest tu hasło do w-fi? 

- Jezu Chryste, człowieku: 

- Ze spacjami czy podkreślaniem, czy razem? 
 

Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami 

wszystkich Parafian i naszych Gości! 

Szczęść Boże!!! 


