
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

I  N IEDZIELA W IELKIEGO POSTU /ROK C/ 
 

W I Niedzielę Wielkiego Postu Kościół prosi Boga w modlitwie dnia, abyśmy przez 

doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i 

dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przebija z tej modlitwy świadomość, że świę-

tości nie da się zbudować ludzkimi siłami, i że jesteśmy stanie święcie żyć tylko dzięki 

łasce Bożej. Temat ten rozwija też liturgia Bożego słowa. W Liście do Rzymian św. 

Paweł przekonuje nas, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ilu-

struje tę prawdę bardzo dobrze historia wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli Egip-

skiej – zwięźle zarysowana we fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy lud wołał 

do Pana w sytuacji ucisku: Pan usłyszał, wejrzał, wyprowadził, zaprowadził i dał […]. 

Warto więc wołać i nam w naszej codzienności, wraz z Psalmistą „Bądź ze mną, Panie, 

w moim utrapieniu”. 

Ewangelia opisująca kuszenie Jezusa na pustyni dobitnie pokazuje, jak ważne w 

walce z Szatanem było przywoływanie Boga na pomoc poprzez odnoszenie się do Bo-

żych słów. Za trzecim razem Szatan wyraźnie zmienia taktykę i próbuje się podszyć 

pod słowo Boże: „jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: 

Aniołom moim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przy-

padkiem nie uraził swej nogi o kamień”. I tak Jezus zwycięża. Jest to zasadniczą lekcją 

dla nas – że wezwać Imienia Pana to kierować się Jego głosem, żyć Jego słowem.  

Św. Paweł daje nam też do zrozumienia, że wezwać Imienia Pana to nie tylko wy-

znawać Go swoimi słowami. Chrześcijanin, uczeń Pański, musi pamiętać, że dopiero 

sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. 

Usprawiedliwienie oznacza zaczątek naszego zbawienia – przeniesienie nas ze stanu 

grzechu do stanu dziecięctwa Bożego (przeniesienie, a nie przejście – przenosi nas 

Duch Święty w chwili chrztu – o własnych ludzkich siłach przejścia takowego nie spo-

sób dokonać). Za ten więc moment dziękujmy Panu – jak Izraelita, który składał koszyk 

prze ołtarzem i dziękował za dzień wyzwolenia. My złóżmy nasze dary na ołtarzu w 

czas świętej liturgii – ofiarujmy Bogu swe serce.  

Prośmy też Pana o łaskę, abyśmy wiarę naszą potrafili wyznawać w naszej codzien-

ności – w domu, szkole, zakładzie pracy, w sąsiedztwie, w parafii – bo dopiero wiara 

wyznawana prowadzi do zbawienia.      bp Andrzej Czaja 
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NIEDZIELA - 06.03.2022 – I Niedziela Wielkiego Postu 

8:30 – za + Martę Kornek, + męża Franciszka, + syna Manfreda, 

+ Marzenę Litwin i ++ z pokrewieństwa 

10:30 – 1. za + Adolfa Nolepa, jego ++ rodziców i rodzeństwo, 

+ Jana Mróz i ++ z rodziny Nolepa i Dawid 

2. za Parafian o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

14:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 

PONIEDZIAŁEK - 07.03.2022 

18:00 – wolna intencja 
 

WTOREK - 08.03.2022 

18:00 – w intencji wszystkich Dziewcząt i Kobiet naszej parafii o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę NMP i św. Jadwigi Ślą-

skiej 
 

ŚRODA - 09.03.2022 

18:00 – za ++ rodziców Aleksandrę i Mieczysława Żurek, + męża Jana 

Knapik, + bratową Wiesławę 
 

CZWARTEK - 10.03.2022 – Msza św. szkolna 

18:00 – za ++ Gertrudę i Romana Moczko, 2 synów, ++ rodziców z obu 

stron i + zięcia Pawła 
 

PIĄTEK - 11.03.2022 

17:30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

18:00 – za ++ Matyldę Wawrzynek i męża Tomasza, ++ 2 synów i 2 

synowe 
 

SOBOTA - 12.03.2022 

18:00 – za ++ Marię i Pawła Bartek, ich ++ rodzeństwo, + córkę Marię, 

+ syna Jerzego oraz + synową Marię o radość życia wiecznego 
 

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 – za + Rafała Bratkowskiego w I. rocznicę śmierci 

14:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 

 

 

Porządek Mszy świętych 06.03. – 13.03.2022 
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 Zgodnie ze zwyczajem przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w kościołach odbyła się w po-

niedziałek i wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu - bardzo dziękuję 

za obecność i wspólną modlitwę. 

 Rekolekcje Parafialne – serdecznie dziękuję za przeprowadzenie naszych rekolekcji wielko-

postnych ks. dr. hab. prof. UO Mateuszowi Potocznemu – dziekanowi Wydziału Teolo-

gicznego UO. Kolekta w I Niedzielę Wielkiego Postu jest przeznaczona na potrzeby Reko-

lekcjonisty. 

 Biskup Opolski kieruje do Nas szczególny apel, by wielka tragedia naszych Sióstr i Braci z 

Ukrainy obudzi w Was wielką wyobraźnię miłosierdzia, otworzy na oścież Wasze serca i 

przynagli Was do pełnienia posługi miłości. Oprócz zaangażowania w przyjęcie gości w Wa-

szych parafiach, prosi Nas też o podjęcie trudu zbiórki potrzebnych rzeczy. Pamiętajmy, 

że ich jakość świadczy o naszym szacunku do ludzi w potrzebie. Do rzeczy najbardziej nie-

zbędnych należą: koce, śpiwory, artykuły higieniczne, artykuły dla dzieci i niemowląt, 

środki czystości oraz artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Można te rze-

czy przynosić do naszego kościoła i składać je w przedsionku. Wkrótce Caritas Diecezji Opol-

skiej uruchomi m.in. projekt „Paczka dla Ukrainy”. Każda parafia otrzyma określoną ilość 

kartonów wysyłkowych, w których będzie można przekazać zgromadzone artykuły. 

Biskup wyznaczył także o. Alana Ruska OFM jako koordynatora działań związanych z przy-

jęciem uchodźców w naszej diecezji. Jeśli ktoś chciałby przyjąć do siebie w gościnę Uchodź-

ców z Ukrainy proszę o osobisty kontakt ze mną. 

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

żowej, a w niedzielę o godz. 14.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali. W tym roku kazania pa-

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

 SPOTKANIE SYNODALNE – zapraszam w środę (09.03.) o godz. 19.00 w świetlicy dziel-

nicowej w Malinie przy ul. Malowniczej 2. Materiały pomocnicze znajdują się na naszej in-

ternetowej stronie parafialnej www.parafiamalina.pl/witamy. 

 Spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania dla młodzieży VI i VII klas – 

czwartek po Mszy św. szkolnej ok. 18.40. 

 Spotkanie biblijne – w piątek o godz. 19.00. Zapraszam serdecznie! 

 Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – w sobotę 12.03. o godz. 

11. Następna odbędzie się 26.03. o godz. 11. 

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

Parafialna zdecydowała, że cały dochód zostanie przeznaczony na remont schodów wejścio-

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

deklarowanie swego wkładu w postaci np.: ciasta, kawy, itp. Oczekujemy także na pomysły 

jak można ten kiermasz uatrakcyjnić. 

 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. 
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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 .  

 Kolekta z VIII Niedzieli Zwykłej (27.02.) – wyniosła: 1317 zł. Złożona w niedzielę i Środę 

Popielcową ofiara na pomoc Ukrainie wyniosła: 2831 zł. Parafialny Zespół Caritas dołożył 

1000 zł. do tej ofiary. W sumie zostały przelane na konto Caritas Diecezji Opolskiej: 3831 zł. 

 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.) odbędzie się zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes. 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 lasu do Lipiny. 

 Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzącym tygodniu osoby 

z ul. Teligi od Lipiny do torów. 

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

„Prawdziwy pokój na ziemi musi być zawsze Bożym pokojem.”  abp Alfons Nossol 

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

„Przez grzech odsuwa człowiek pokój z Bogiem od siebie, grzech jest izolacją, która pozbawia 

pokoju. Nasze poznanie, miłość i cała sfera uczuciowości nie tworzą wówczas już jedności. 

Wszelki niepokój rodzi się z grzechu. Znamy zresztą dobrze ową nieszczęsną reakcję łańcu-

chową: brak pokoju z Bogiem, niepokój we własnym sercu, dysharmonia w rodzinie pomiędzy 

mężem i żoną, między rodzicami a dorastającymi dziećmi, niezgoda w pokrewieństwie, pomię-

dzy sąsiadami, grupami i klasami, między narodami i rasami. Punkt zapalny tego stanu rzeczy 

leży jednak stale we własnym, pozbawionym Boga, sercu”.  abp Alfons Nossol 
………………………………………………………………………………. 

Na wesoło: 

- Trwa lekcja religii. Katechetka pyta Jasia: 

- Powiedz mi, kto widzi i słyszy wszystko? 

- Nasza sąsiadka – odpowiada bez zająknięcia Jasiu. 
 

Wycieczka po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 

- Tak drogo! - dziwi się zbulwersowany turysta. 

- Owszem, ale to po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 

- No i wcale się nie dziwię! Przy takich cenach... 
 

Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami 

wszystkich Parafian i naszych Gości! 

Szczęść Boże!!! 


