
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

N IEDZIELA M IŁOSIERDZIA BOŻEGO  
Od wielu lat II Niedziela Wielkanocna jest celebrowana w całej Polsce jako święto Miłosier-

dzia Bożego. Nietrudno zauważyć, że odczytywana w tę niedzielę Ewangelia o niewiernym To-

maszu prezentuje Chrystusa ukazującego się uczniom w sposób bardzo podobny do tego, w jaki 

przedstawia Go obraz namalowany na podstawie objawień św. siostry Faustyny. Przebite ręce, 

nogi i rozdarty bok rozświetlone są chwałą zmartwychwstania.  

Chwała ta oznacza dla nas objawienie Bożego miłosierdzia i początek nowej rzeczywistości, 

którą znamionują bardzo konkretne przejawy Bożej łaskawości. Prosto wskazuje nań Matka 

Kościół w zanoszonej do Boga modlitwie dnia: „jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy 

oczyszczeni, jak potężny Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez 

którą zostaliśmy odkupieni”. Trudno przecenić te święte dary Zmartwychwstałego, które są na-

szym udziałem: Nowe życie, Chrystusowy Duch i Krew Przymierza. Dlatego Kościół wzywa 

swe dzieci do okazania Bogu wdzięczności. Jednoznacznie brzmi refren psalmu responsoryj-

nego: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Analogiczną myśl przekazuje antyfona na wejście: 

„Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja”. Zasad-

nicze przesłanie liturgii Słowa Bożego rozwija się zaś w następujący sposób: u podstaw jest 

oznajmienie „szczęśliwi wierzący”! Mam tu na myśli błogosławieństwo Jezusa wypowiedziane 

po Tomaszowym wyznaniu „Pan mój i Bóg mój” – „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-

wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.  

Wprawdzie w codziennym życiu pojawiają się różnorakie wątpliwości, czasem doskwiera 

myśl, że Tomaszowi było łatwiej, bo mógł włożyć palce w miejsce gwoździ i dłoń w przebity 

bok, nie znaczy to jednak, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Wystarczy wspomnieć całe bogactwo 

doświadczenia miłości Jezusa w swoim życiu, jak doznaliśmy wielorakiego uzdrowienia, jak 

nieraz już położył na nas swoją prawicę, jak zanurzył nas w swej śmierci i zmartwychwstaniu 

w chwili chrztu, pozwolił nam doświadczyć potęgi swojego Ducha oraz życiodajności Ofiary 

Krzyżowej. Czyż to wszystko nie jest łaską analogiczną do tej, której dostąpił Tomasz?  

Konkretne wezwanie zawarte jest też w słowach Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam”. Chodzi o to, aby doświadczonemu miłosierdziu dać świadectwo. Chodzi o odniesie-

nie do własnego doświadczenia Jezusa dawniej i dziś. Podpowiedź wyłania się pośrednio z 

Chrystusowych ofert: „Pokój wam”, „Weźmijcie Ducha Świętego”. Chodzi zatem o przyjęcie 

tego, co Chrystus oferuje. W tym moc naszej wiary. Jej źródło w Bożym miłosierdziu, a jej 

żywotność w otwarciu się na miłosierdzie, w świadczeniu o nim i w okazywaniu miłosierdzia.  

Przeto zawołajmy u końca oktawy Wielkiej Nocy: Panie, przymnóż nam wiary. Niech wy-

brzmi w naszych sercach nie Tomaszowe, lecz nasze „Pan mój i Bóg mój” i niech wiara nasza 

owocuje wielką wyobraźnią miłosierdzia!     bp Andrzej Czaja

 

gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej  

w Opolu-Malinie 
 

 

nr 22(568)/2022  24 kwietnia 2022 
 

 



2                                                                                                                  Gazetka Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Opolu-Malinie 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24.04.2022 – BIAŁA/MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8:30 – za ++ rodziców Hildegardę i Teodora Mróz oraz ++ dzieci Józefa, Marię, 

Gabriela i Norberta 

11:00 – UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ - za Dzieci przystępujące do 

I Komunii św., ich Rodziców i Rodziny o zdrowie, opiekę NMP i Boże bło-

gosławieństwo 

14:00 – Nieszpory Niedzielne 
 

PONIEDZIAŁEK - 25.04.2022 – Święto św. Marka Ewangelisty 

18:00 – za rolników i ogrodników o zdrowie, Boże błogosławieństwo i urodzaje 
 

WTOREK - 26.04.2022 – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika 

18:00 – 1. do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi i o. Pio za Annę 

Okos i dzieci z rodzinami 

2. za ++ teściów Mikołaja i Stefanię Szymański i + zięcia Sekulla 
 

ŚRODA - 27.04.2022 

18:00 – 1. za + męża, ojca i dziadka Andrzeja w 8 rocznicę śmierci 

2. za + Piotra Okos w 30. dzień po śmierci 
 

CZWARTEK - 28.04.2022 – msza św. szkolna 

18:00 – za ++ rodziców Katarzynę i Andrzeja Widera, za ++ córkę, syna, zięcia 

i wnuka 
 

PIĄTEK - 29.04.2022 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora 

Kościoła 
18:00 – za ++ rodziców Waltra i Gertrudę Krauze, ++ 2 synów, 2 córki, synową 

i ++ z pokrewieństwa Krauze i Okos 
 

SOBOTA - 30.04.2022 

18:00 – za + męża Karola, jego ++ rodzeństwo, rodziców, teściów i ++ z rodzin Czopka 

i Schaffors 
 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 01.05.2022 

8:30 – za + ojca Jana Palt, jego ++ rodziców, teściów, zięcia i ++ z pokrewieństwa 

Jaksy - Palt 

10:30 – 1. w intencji Zofii Elżbiety Dras, za rodziców, Zuzannę i rodziców chrzestnych 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP 

2. do Bożej Opatrzności, MBNP oraz św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny Mać-

kiewicz i Kulik oraz za ++ rodziców Annę i Henryka Kulik, + ojca Edwarda Mać-

kiewicz i za ++ z pokrewieństwa 

- Sakrament Chrztu Świętego Zofii Elżbiety Dras 

14:00 – Nabożeństwo Majowe z udziałem dzieci Pierwszokomunijnych 

Porządek Mszy Świętych 24.04. – 01.05.2022 
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 Procesja o urodzaje ku czci św. Marka Ewangelisty – w poniedziałek 

(25.04.) po Mszy św. 

 Sakrament Bierzmowania – udzieli ks. bp Andrzej Czaja w naszej pa-

rafii 10.05. o godz. 16.30. 

 Spotkanie dla młodzieży z VIII klasy i I ponad podstawowej przed przy-

jęcie sakramentu bierzmowania w czwartek (28.04.) po Mszy św. szkol-

nej. Obecność obowiązkowa! 

 Spotkanie biblijne – piątek (29.04.) o godz. 19 na plebanii. Zapraszam 

wszystkich chętnych! 

 Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę 

po wieczornej Mszy św. - ok. godz. 18.40. 

 Sakrament Pokuty i Pojednania w dni powszednie od godz. 17.30, 

a w niedzielę na pół godziny przed Mszami św. 

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

skarbonki św. Antoniego dla potrzebujących. Są one zarządzane przez 

Parafialny Zespół „Caritas”. W niedzielę (17.04.) kolekta w naszej pa-

rafii wyniosła: 2705 zł. Kolekta z Poniedziałku Wielkanocnego na Kato-

licki Uniwersytet Lubelski wyniosła: 1440 zł. W II Niedzielę Wielka-

nocną (24.04.) kolekta jest przeznaczona na Caritas Diecezji Opolskiej, 

a w III Niedzielę Wielkanocną (01.05.) przeznaczana będzie na WMSD 

i instytucje diecezjalne. 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, przystro-

jenie kościoła, za wszelkie dary na stół plebanijny oraz posprzątanie 

świątyni Rodzicom Dzieci przystępujących do I Komunii św. 

 Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego w nadchodzą-

cym tygodniu osoby mieszkające na ul. Dożynkowej i Lipiny. 

 Zapowiedzi: Bartosz Chrustowski z Krapkowic i Paulina Król z Maliny 

zapowiedź I. 
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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 

„Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów uczynić 

przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół.”    
            abp Alfons Nossol 

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

Ludzie spod znaku Caritas, pracownicy medyczni, bądźcie zawsze ucieleśnie-

niem miłosierdzia Bożego. Ile łask pomocy doświadczyli już ludzie chorzy, 

starsi, opuszczeni. Naśladujmy Maryję, która dołącza do swojego Syna i po-

maga nam usłyszeć głos cierpiących. Tam, gdzie się pojawiacie, Kościół prze-

zwycięża swoją największą herezję, jaką jest brak miłosierdzia.   

             abp Alfons Nossol 

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

Rozmowa w kancelarii parafialnej: 

- Chciałbym z księdzem pogadać w trzy oczy.  

- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?  

- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuję jedno oko trzeba będzie przy-

mknąć. 

 

Osoba telefonuje do biura obsługi i mówi:  

- Nie mogę połączyć się z Internetem.  

- Czy poprawnie wpisała pani hasło?  

- Tak, widziałam, jak robił to mój mąż.  

- A jakie jest to hasło?  

- Pięć gwiazdek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami 

wszystkich Parafian, naszych Mieszkańców i Gości! 

Szczęść Boże!!! 


