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Być dobrym jak chleb. List Pasterski Episkopatu Polski
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i
świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak
chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”,
chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia…
Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia
fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas
Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy
5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas,
w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc
potrzebującym.
Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i
cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich
jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy
płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.).

Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy także ofiarom konfliktów wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje
pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki
zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy
z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy
zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte
wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przypada też Święto Patronalne Caritas,
pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych
Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech
Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i
wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

Intencje mszalne 30 IV - 7 V 2017
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 IV (kolekta na kościół i zbiórka na Caritas)
8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur. z pr. o bł. i zdr. dla
całej Rodziny
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Wernera Jendrysik,
jego rodz. Pawła i Franciszkę, 2 braci Waltera i Rudolfa, rodz. Klarę i Fryderyka
Gmyrek, Pawła Grallę
14.30 – Nieszpory wielkanocne
PONIEDZIAŁEK - 1 V
18.00 – za + Roberta Wicha
WTOREK - 2 V św. Atanazego, bpa i dra K-ła
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Bernadetę Gałąska z ok
ur. 2) za + Martę, Józefa, Wendelina, żonę Elfrydę Lis, 3 siostry, 3 szwagrów, Franciszkę i
Ludwika Wołoszyn, dziadków i krewnych 3) za ++ rodz. Łucję i Waleriana Kowolik, Emę i
Alfreda Nicz, Piotra i Jana Gawenda, Annę Kowolik, Urszulę Długosz, dziadków i ++ z
pok. 4) do B. Op. pw. MBNP i św. Anny z podz. za otrzym. ł. z ok. 40 rocz. ślubu. z pr. o
bł. i zdr. dla całej Rodziny 5) za + Piotra Kotysz w 30 dz. po śm.
ŚRODA - 3 V Urocz. NMP Królowej Polski
12.00 – w int. nowożeńców Pycha Dominik – Kulosa Anita
18.00 - (int. wolna)
CZWARTEK - 4 V św. Floriana, m.
DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; za + męża Helmuta Biskupek,
rodz. Annę i Stanisława, Erharda i Siegfrieda Biskupek, Anelis i Edeltraud, rodz. Martę,
Franciszka, Karola Nicz, Annę i Roberta Fiołek i ++ z pok.
PIĄTEK - 5 V I-szy piątek
18.00 – w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa
SOBOTA - 6 V św. Ap. Filipa i Jakuba I-sza sobota
8.00 - w int. czcic. Różańca św.; do B. Op. pw. MBNP i św. Judy Tadeusza z podz. za
otrzym. ł. z ok. 80 ur. Augustyna Wolny z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Henryka Krzywoń i brata Bernarda Sus
- w int. rocz. dz. Adama Jędroszkowiaka i Natalii Szuwald
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 – Nieszpory wielkanocne

Ogłoszenia parafialne
30 IV 2017

1. Dziś po południu zapraszam na nieszpory wielkanocne o 14.30.
2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
3. W środę obchodzimy urocz. NMP Królowej Polski. Msze św. o g. 12.00 i 18.00.
4. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek, I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca.
5. W sobotę w sanktuarium w Rudach odbędą się świecenia diakonatu.
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 6 V - Piecha, Woś, Nawrath, Kwieciszewski,
Schuwald, Gorszanow, Komidzierski. 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. Dziś zbiórka na Caritas. W przyszłą niedzielę
kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego.

Chryste Zmartwychwstały, Tobie cześć i chwała!

Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, 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

