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Z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Drodzy Bracia i Siostry!
W minionych latach rozważaliśmy dwa aspekty związane z powołaniem chrześcijańskim: wezwanie do «wyjścia poza nasze 'ja'», aby słuchać głosu Pana, i znaczenie wspólnoty kościelnej jako uprzywilejowanego miejsca, w którym Boże powołanie się rodzi, umacnia i wyraża.
Obecnie, z okazji 54. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chciałbym skupić
się na wymiarze misyjnym powołania chrześcijańskiego. Człowiek, którego przyciągnął głos Boga i który poszedł za Jezusem, wkrótce odkrywa w sobie nieodparte
pragnienie niesienia Dobrej Nowiny braciom poprzez ewangelizację i posługę miłości. Wszyscy chrześcijanie są ustanowieni misjonarzami Ewangelii! Uczeń bowiem nie otrzymuje daru Bożej miłości dla prywatnego pocieszenia. Nie jest wezwany do niesienia siebie samego ani też do troszczenia się o interesy jakiegoś
przedsiębiorstwa. Poruszyła go i przemieniła po prostu radość poczucia, że jest kochany przez Boga, i nie może zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie: «Radość Ewangelii, wypełniająca życie wspólnoty uczniów, jest radością misyjną»
Zatem działalność misyjna nie jest czymś dodanym do życia chrześcijańskiego,
jakby to była ozdoba, lecz przeciwnie, znajduje się w samym sercu wiary; z relacji
z Panem wynika to, że jesteśmy posłani w świat jako prorocy Jego Słowa i świadkowie Jego miłości.
Ziarno królestwa, chociaż jest małe, niewidoczne i czasem mało znaczące,
wzrasta po cichu, dzięki nieustannemu działaniu Boga: «Z królestwem Bożym
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak» (Mk 4, 26-27). To jest
nasza pierwsza ufność: Bóg przewyższa nasze oczekiwania i zaskakuje nas swoją
szczodrością, sprawiając, że nasza praca daje owoce obfitsze niż wynikałoby z
ocen ludzkiej skuteczności.

Z tą ewangeliczną ufnością otwieramy się na ciche działanie Ducha Świętego,
które jest podstawą misji. Bez nieustannej i kontemplacyjnej modlitwy nigdy nie
będzie duszpasterstwa powołaniowego ani też misji chrześcijańskiej. W związku z
tym trzeba zasilać życie chrześcijańskie przez słuchanie Słowa Bożego, a przede
wszystkim dbać o osobistą relację z Panem w adoracji eucharystycznej, będącej
uprzywilejowanym «miejscem» spotkania z Bogiem.
Pragnę gorąco zachęcić do tej głębokiej przyjaźni z Panem, przede wszystkim
dlatego, aby wypraszać od Boga nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Lud Boży potrzebuje być prowadzony przez pasterzy poświęcających
swoje życie w służbie Ewangelii. Dlatego proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i liczne grupy modlitewne istniejące w Kościele: wbrew pokusie zniechęcenia stale módlcie się do Pana, aby posyłał robotników na swoje żniwo i dał nam
kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec
braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłosiernej miłości Boga.
Drodzy bracia i siostry, także dziś możemy odnaleźć zapał głoszenia i proponować, zwłaszcza ludziom młodym, pójście za Chrystusem. W obliczu rozpowszechnionego poczucia wiary znużonej lub sprowadzanej po prostu do zwykłych «obowiązków, jakie trzeba wypełnić», nasza młodzież pragnie odkrywać wciąż aktualną
fascynację postacią Jezusa, pozwolić, by Jego słowa i gesty stawiały pytania i
prowokowały, a także dzięki Niemu marzyć o życiu w pełni ludzkim, radosnym, że
spala się w miłości.
Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Zbawiciela, miała odwagę przyjąć to
marzenie Boga, składając swoją młodość i swój entuzjazm w Jego rękach. Niech
Jej wstawiennictwo wyjedna nam taką samą otwartość serca, gotowość wypowiadania naszego «Oto jestem» na wezwanie Pana i radość wyruszania w drogę (por.
Łk 1, 39), tak jak Ona, aby głosić Go całemu światu.
Franciszek

Intencje mszalne 7 - 14 V 2017
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7 V (kolekta na Diecezję i Sem. Duch.)
8.00 – za + matkę Rozalię Duraj w 20 r. śm. i wszystkich ++ z rodziny
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian
14.30 – Nabożeństwo o dar powołań
PONIEDZIAŁEK - 8 V urocz. św. Stanisława, bpa i m., Patrona Polski
18.00 – za + Anneliese i Franza Sich
WTOREK - 9 V
11.00 – pogrzeb + Szarloty Warzecha ze Świętoszowic
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Wojciecha Nogielski z ok. ur. synowe Danutę i Katarzynę, rodz. Annę i Teodora Czajka 2) za ++ rodz.
Margot i Karola Kapica, Józefa i Magdalenę Kozubek, dziadków z obu stron i pok. 3) do B.
Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 90 ur. z pr. o bł. i zdr. i dalszą
opiekę 4) za + Józefa Magiera, rodz. Marię i Pawła, 2 szwagrów Gintera i Wernera, rodz.
Annę i Alojzego Kunka, brata Bertholda, zięcia Alfreda Szafranek 5) za + w Niemczech
Gertrudę Broja
ŚRODA - 10 V
18.00 – za + żonę i matkę Urszulę Długosz, syna Damiana, rodz. Długosz, Geppert, szwa
gra Ernesta i Wilibalda, chrześniaka Waldemara i d. w cz. c.
CZWARTEK - 11 V
18.00 – za + Teresę Poloczek w I r. śm.
PIĄTEK - 12 V
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, brata Jacka, bratową, męża Huberta Schydlo,
teściów, rodzeństwo, 4 szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.
SOBOTA - 13 V MB Fatimskiej
16.00 - do B. Op. pw. św. Floriana z podz. z ok. 130 rocznicy istnienia OSP Święto
szowice i z prośbą o opiekę dla wszystkich dla Strażaków i ich Rodzin oraz za
++ strażaków
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. z pr. o bł. i
zdr. i dalszą opiekę dla całej Rodziny
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 V (kolekta na Diec. Fundusz Inwestycyjny)
8.00 – za + męża Ingberta w dn ur. i rodziców z obu stron
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; za + żonę Helenę w r. śm., ro
dziców Szczeponik, Miczka i ++ z pok.
14.30 – Nabożeństwo majowe

Ogłoszenia parafialne
7 V 2017
1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne. Polecam tę intencję w modlitwach w rodzinie.
2. Dziś po południu zapraszam na nabożeństwo o dar powołań o 14.30.
3. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
4. W poniedziałek (jutro) obchodzimy urocz. Św. Stanisława, bpa i m., Patrona Polski.
5. W sobotę o g. 16.00 uroczysta Msza św. w intencji naszych Strażaków z ok 130
rocznicy istnienia OSP Świętoszowice
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 13 V - Szweda, Płaska, Szweda, Bukowiec, Godlewski, Godlewski, Pawelec, Grochola. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego.
W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny.

Chryste Zmartwychwstały, Tobie cześć i chwała!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi przedślubne
I. Dziadkowiec Maciej, Przezchlebie i Radochońska Iwona, Buszkowiec

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie majowym, czwartek 9.00 – 9.30
tel.: 32 233 68 16
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4
Nr rach.: 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: bank j.w. Nr rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502

