
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

VIII  N IEDZIELA ZWYKŁA /ROK C/ 
 

W słowie Bożym VIII niedzieli zwykłej zawarty jest ważny przekaz na temat owoco-
wania ludzkiego życia. Rzecz jasna chodzi o dobre owoce, co oznacza konieczność zad-
bania o to, by być dobrym człowiekiem. Pan Jezus podprowadza nas do takiego wniosku 
za pomocą prostego obrazu z funkcjonowania przyrody: „Nie ma drzewa dobrego – 
stwierdza – które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wy-
dawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia 
ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego 
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło”. Zatem w trosce 
o dobre owocowanie naszego życia najważniejsze jest to, aby tak dbać o rozwój swego 
serca, by stanowiło skarbiec tego, co dobre.  

Św. Paweł pisze: „Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy 
sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć»”. Ma na 
myśli nasze ostateczne zwycięstwo w formie naszego zmartwychwstania. To jednak nie 
stanie się bez naszego zaangażowania i w mocy Bożego Ducha. Św. Paweł daje nam jasne 
wskazanie, co trzeba podjąć: „Przeto, bracia moi najmilsi – pisze – bądźcie wytrwali i 
niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozo-
staje daremny w Panu”. Apostoł mówi o konieczności zajęcia się dziełem Pańskim i to 
bardzo ofiarnie. Nie kryje przed nami, że chodzi o wielki trud i wysiłek, który trzeba po-
dejmować i realizować wytrwale i niezachwianie. Nietrudno się domyślić, że chodzi o 
ofiarne zaangażowanie się każdego z nas w Chrystusowe dzieło zbawienia rodzaju ludz-
kiego. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii jasno określa pierwszą zasadę tego zaangażowa-
nia – trzeba zawsze zaczynać od siebie, podejmując trud nawrócenia, ale nie wolno myśleć 
tylko o ratowaniu siebie – bo jest nam też zadana odpowiedzialność za zbawienie drugiego 
człowieka. Jak kiedyś do uczniów w ziemi palestyńskiej, tak dziś mówi w naszą stronę: 
„usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego”. Na trud wytrwałej realizacji tego dzieła znajdujemy dobrą radę w słowach psal-
misty, który podpowiada nam, na czym się oprzeć: „Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać 
[Jego] imieniu, Najwyższy, rano głosić [Jego] łaskawość, a wierność [Jego] nocami”. 
Krótko mówiąc, dobrze jest mówić do Boga, czyli podejmować trud modlitwy i dobrze 
jest głosić radosną nowinę o Jego łaskawości i wierności – co można realizować słowem 
i czynem.          bp Andrzej Czaja 
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NIEDZIELA - 27.02.2022 – VII Niedziela Zwykła 
8:30 – za + męża i ojca 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 błogosławieństwo i opiekę NMP 
2. za + Zygmunta Janiak w 25. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i + bratową Danutę 

14:00 – Nieszpory niedzielne 
 

PONIEDZIAŁEK - 28.02.2022 
8:00-18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – zob. plan 
18:00 – za ++ Wilhelma i Marię Szaforz i ++ z rodziny oraz + Manfreda Żyła i jego 

++ rodziców 
 

WTOREK - 01.03.2022 
8:00-18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – zob. plan 
18:00 – wolna intencja 
 

ŚRODA - 02.03.2022 – Środa Popielcowa – Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych 
9:00 – wolna intencja 
18:00 – za + córkę Urszulę Lampa w 11. rocznicę śmierci, + męża Ernesta i + wnuczkę Iwonę 
 

CZWARTEK - 03.03.2022 – I czwartek miesiąca 
17:00 – Godzina Święta 
18:00 – za + męża Jana Krauze, + syna Józefa i + wnuka Amadeusza oraz za ++ z pokre-

wieństwa z obu stron 
 

PIĄTEK - 04.03.2022 – święto św. Kazimierza Królewicza – I piątek miesiąca 
9:00 – w intencji wszystkich osób starszych i chorych 
17:30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
18:00 – 1. za żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

2. za + męża Leonarda Nowański, jego ++ rodziców i teściów 
- nabożeństwo do NSPJ 

 

SOBOTA - 05.03.2022 – I sobota miesiąca 
8:00 - za żyjących i zmarłych czcicieli Niepokalanego Serca NMP i członków Róż Żywego 

Różańca 
15:00 – za okazji 80. urodzin Krystyny Cichoń o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

oraz za dzieci z rodzinami 
18:00 – za + Józefa Wrzeciono, ++ rodziców i rodzeństwo 
 

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 
 
 
 
 

Porządek Mszy świętych 27.02. – 06.03.2022 
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¨ Zgodnie ze zwyczajem przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w kościołach odbywa się 
całodzienna ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W naszej parafii 
Adoracja odbędzie się w poniedziałek i wtorek od godz. 8.00 do 18.00 wg. ustalonego 
porządku: 
 

GODZINY ULICA/ULICE 
8.00-9.00 Olimpijska - cała 
9.00-10.00 Miodowa, Żeglarska 
10.00-11.00 Sportowa 
11.00-12.00 Kosynierów, Grenadierów, Geodetów 
12.00-13.00 Przedmieście, Kosmonautów, Gagarina, Malinowe Zacisze 
13.00-14.00 Dożynkowa, Lipiny, Świętokrzyska, Małgorzaty 
13.00-15.00 Ciołkowskiego 
15.00-16.00 Teligi - nieparzyste 
16.00-17.00 Teligi – parzyste, Malownicza 
17.00-18.00 Adama - cała ulica 

 

¨ W Środę Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który ma nas przygoto-
wać do obchodów misterium paschalnego. Na porannej i wieczornej Mszy św. odbędzie 
się poświęcenie i posypanie głów popiołem. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. 
jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty 
i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do po-
wstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu. 

¨ Rekolekcje Parafialne 2022 – w Środę Popielcową rozpoczynamy także nasze reko-
lekcje wielkopostne. Wygłosi je ks. dr hab. prof. UO Mateusz Potoczny – dziekan 
Wydziału Teologicznego UO. Kolekta w I Niedzielę Wielkiego Postu będzie przezna-
czona na potrzeby Rekolekcjonisty. 
 

Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2022 
„Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z domu niewoli” 

Środa Popielcowa - 2.03. 
9.00 – Msza św. – nauka ogólna 
18.00 – Msza św. – nauka ogólna 
19.00 – nauka stanowa dla małżonków i rodziców 

Czwartek – 3.03. 
16.30 – nabożeństwo postne dla dzieci z nauką 
17.00 – Godzina Święta 
18.00 – Msza św. – nauka ogólna 

Piątek – 4.03. 
9.00 – Msza św. dla starszych i chorych 
16.30 – Droga krzyżowa dla dzieci 
17.30 – Droga krzyżowa 
18.00 – Msza św. – nauka ogólna 
19.00 – nauka stanowa dla młodzieży 

Sobota – 5.03. 
8.00 – Msza św. w I sobotę miesiąca 
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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.  

8.45 – odwiedziny chorych 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

I Niedziela Wielkiego Postu – 6.03. 
8.30 – Msza św. z nauką ogólną 
10.30 – Msza św. z nauką ogólną 

 

¨ W piątki o godz. 17.30 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w niedzielę po Mszy św. 
o godz. 14.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali – Nowenna Niedziel przed Złotym Jubi-
leuszem Diecezji Opolskiej. W tym roku kazania pasyjne głosił będzie ks. dr hab. 
prof. UO Dariusz Krok. 

¨ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
¨ W sobotę (5 marca) odwiedziny chorych od godz. 8.45. 
¨ Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek po wieczornej Mszy 

św. 
¨ 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 

podpisanych kopert z informacją za czyj grób jest złożona ofiara, do skarbonki na 
stoliku przy wyjściu 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. 

¨ Kolekta z VII Niedzieli Zwykłej (20.02.) – wyniosła: 913 zł. W niedzielę 6 marca 
kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby Rekolekcjonisty. Do skarbonki św. 
Judy Tadeusza można składać ofiary na kwiaty, a do skarbonki św. Antoniego dla po-
trzebujących. 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. Świętokrzyskiej, Małgorzaty 
i Kosynierów. 

¨ Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzącym tygodniu 
osoby z ul. Teligi od lasu do Lipiny. 

 

 

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

Szczęść Boże!!! 


