3/2018 (964)

III NIEDZIELA ZWYKŁA
www.ziemiecice.eu

21 I 2018

www.swietoszowice.pl

_________________________________________________________________
Drodzy!
Jezus ogłasza nam niezwykłą wiadomość: Nadszedł najważniejszy czas w historii! Najważniejszy czas w historii świata, ale również i w mojej osobistej historii. Nadeszło bowiem królestwo
Boże. Czym jest to królestwo?
Z pewnością nie jest to żadne królestwo ziemskie. Królestwo Boże nie ma swojego terytorium,
parlamentu, granic - jak na przykład Polska. Królestwa Bożego nie wskażemy więc na mapie świata.
Dlaczego?
Bo królestwo Boże jest pośród nas. Królestwo Boże to, po pierwsze, Bóg obecny wśród nas, a
po drugie - dary, które On przynosi. Naszym zadaniem jest odkrycie właśnie tej wiadomości: mój
czas jest wypełniony Bogiem i Jego darami. Wtedy nie będziemy szukali królestwa Bożego gdzieś
daleko, ale możliwie najbliżej nas. Nie w ekskluzywnych miejscach, ale w naszej duszy, pośród codziennych zajęć.
Obecna Eucharystia jest szczególnym objawieniem się królestwa Bożego. Tutaj w sposób najbardziej realny z możliwych jest obecny Jezus Chrystus w znakach sakramentalnych. Tutaj Pan Jezus daje nam pełnię swoich darów. Tu i teraz jest czas królestwa Bożego.
Gdy uważnie rozglądniemy się po naszym kościele, zobaczymy, że tutaj i teraz jest nasza Galilea. Tutaj jest dobrze znane nam miejsce. Tutaj są ludzie, z którymi żyjemy na co dzień. Tutaj przynosimy Panu wszystko, co robiliśmy przez cały czas ostatniego tygodnia. Właśnie w tę Galileę naszego życia dzisiaj wstępuje królestwo Boże - przychodzi Bóg i Jego dary.
Wśród tych darów Boga jest jeden szczególny - to dar Ducha Świętego. Królestwo Boże całe
jest zawarte w Duchu Świętym. Duch Święty jest Bogiem i Duch Święty jest darem. On jest tym,
który jednoczy nasze zgromadzenie. Sami z siebie tworzymy tylko spotkanie pojedynczych osób dzięki Duchowi Świętemu zaś stajemy przed Panem jako jedna społeczność, jedna rodzina.
Bóg przynosi nam dary pragnie stworzyć z naszego zgromadzenia jedną rodzinę, jednak zbyt
często to marzenie Boga niszczymy przez brak jedności między sobą.
Czas jaki mamy jest darem Boga i ma być wypełniony jednością wszystkich ochrzczonych. Niestety zbyt często zamieniamy go na folwarki własnego egoizmu.
Bóg zna nasze serce, ale się nie zniechęca. Wręcz przeciwnie, nieustannie posyła nam proroków,
którzy głoszą cierpliwe miłosierdzie Boga, który na nas czeka.
Potrzeba więc naszego, każdego dnia na nowo, otwarcia się na Bożego Ducha. Potrzeba, byśmy
dzięki Niemu patrzyli na drugiego okiem miłosierdzia. Aby ludzie widząc nasze czyny, chwalili Ojca
, który jest w niebie.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść
przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg
nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
PSALM RESPONSORYJNY:

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli,
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują,
tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy
używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus:
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Intencje mszalne 21 – 28 I 2018
III NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 I Tydzień Modlitw o Jedność (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Alfreda Szyszka w r. śm., rodziców z obu stron
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + żonę i matkę Dorotę Miczka z ok. ur.
i r. śm., rodz. Marię i Norberta Miczka, Elżbietę, Różę i Jana Liszka, ++ z pok. oraz za +
Annę i Antoniego Alamoda
PONIEDZIAŁEK - 22 I Tydzień Modlitw o Jedność
9.00 – za + męża Zygfryda, teściów Luizę i Wilhelma i d. w cz. c.
WTOREK - 23 I Tydzień Modlitw o Jedność
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian a szczególnie w intencji wszystkich
BABĆ I DZIADKÓW; 1) za ++ rodz. Agnieszkę i Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, Różę Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 2) za ++ rodz. Teresę i Herberta Marek 3)
za + matkę Marię Posacką, rodziców Annę i Roberta Figel i ++ z pok. 4) za + matkę Rutę,
ojca Pawła, teściów, szwagra, pok. z obu stron 5) za + Josefa Fuchs, rodziców, rodzeństwo,
Brabarę Miosga, męża Ryszarda, syna Ernesta, Georga, córkę Elżbietę, męża Gerharda
Szczecina, dziadków z obu stron i d. w cz. c.
ŚRODA – 24 I św. Franciszka Salezego, bpa i dra K-ła Tydzień Modlitw o Jedność
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i Jana Kowolik,
Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa Buchta, dziad
ków Gurowiec, Kowolik i ++ z pok.
CZWARTEK - 25 I Święto Nawrócenia św. Pawła Ap. Tydzień Modlitw o Jedność

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur. ks. proboszcza z pr. o
błog. i zdrowie dla całej Rodziny i za ++ rodz. Łucję i Kazimierza
- w int. rocz. dz. Adama Kałuża
PIĄTEK - 26 I św. Tymoteusza i Tytusa, bpów
18.00 – za + Annę Gellner
SOBOTA – 27 I
18.00 – za + Helenę Kmiecik w I rocz. śm.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 I (kolekta pokolędowa na nasz kościół)
8.00 – za + Irenę w 30 dz. po śm., ojca Franciszka, brata Zbigniewa, rodz. Stefanię i Dimi
tra, brata Stanisława
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emi
lię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka, pok. z obu str. i d. w cz.c.
- w int. rocz. dz. Hanny Nawrath
14.30 – XX ZIEMIĘCICKIE KOLĘDOWANIE cz. II – Chór Jadwiżki, Przedszkole i
Szkoła w Przezchlebiu

Ogłoszenia parafialne
21 I 2018

1. W poniedziałek ostatni dzień kolędy. Za tydzień podsumowanie kolędowe.
2. Od wtorku Msze św. będą wieczorem o g. 18.00.
3. W czwartek obchodzimy Święto Nawrócenia św. Pawła i kończymy Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan.
4. W przyszłą niedzielę o g.14.30 XX Ziemięcickie Kolędowanie - cz. II. Wystąpi Chór
Jadwiżki, Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu.
5.

Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 27 I - Grabas, Penkala, Świątczak, Grzybowska,
Mańka, Dominiczak, Oczko, Trafny, Oleszko, Skalec, Wojtyłko, Wojtyłko. Klucz u
kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie
może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.

6.

Wolne intencje w lutym: 14 g.9.15, 23

7.

Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta pokolędowa na nasz kościół.

Duchu Święty, jednocz nas i prowadź !
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

