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XXVI
Światowy Dzień Chorego
_________________________________________________________________
Z Orędzia Papieża Franciszka na 26. Światowy Dzień Chorego 2018
Drodzy Bracia i Siostry!
W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje
do swojej Matki Maryi i do Jana: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja’. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie”.
1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną
tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę
miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego
ucznia.
Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała
i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno
materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania.
2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać Maryję za
swoją Matkę. Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi
przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi.
3. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko.
Wiedzą, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość
chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.
4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej historii w przebogatej serii
inicjatyw na rzecz chorych. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla
wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę
zdrowotną ludności.
5. Myślenie organizacyjne i miłość wymagają tego, aby była szanowana godność człowieka
chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani
do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii.

6. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę.
Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie
rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego.
7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby
umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci.
Niech Dziewica Maryja pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z
Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa ApostolFranciszek
skiego.

Intencje mszalne 11 – 18 II 2018
VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 II (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za ++ rodz. Annę, Pawła, Henryka, Hildegardę Lis, Pawła, Martę, Marię, Józefa,
Ambrożego, Jana i Martę Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, Herberta
Szeja, pok. i za ++ kapłanów
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. M B Lourdzkiej w inten
cji wszystkich chorych naszej Parafii (po Mszy św. obrzęd Namaszczenia Chorych)
12.00 – 18.00 - ADORACJA
PONIEDZIAŁEK - 12 II
ADORACJA OD 13.00
18.00 – za ++ rodz. Klarę i Antoniego Griksa, ich rodziców i ++ z pok.
WTOREK - 13 II
ADORACJA OD 13.00
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk.
Ziemięcic) 2) za + Christę Goj w I rocz. śm. 3) za + Henryka i Elisabeth Kroker, rodz. z
obu str. i pok. 4) za + Annę Kulosa w 2 r. śm., męża Kurta, Ernesta Iwan, Marię Pasternak,
Annę Widurską, Barbarę i Herberta Nowak i ++ z pok. Iwan, Kulosa, Pasternak 5) za +
matkę Martę Brylską w I rocz. śm., i ++ z rodz. Brylski, Cieślik, Knopp 6) do B. Op. pw.
św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 85 ur. z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny Sikora i za
+ męża 7) za + brata Sławomira w dn. ur.i ++ z pok. 8) za + męża Stanisława Brutkowskiego, rodz. z obu str. i ++ z pok. 9) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 70
ur. z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny 10) za + Aleksandra Biskupek w dn. ur.,
rodz.Emilię i Maksymiliana Biskupek, teściów Helenę i Jana Milicz, babcię Jadwigę, Małgorzatę i Wernera Szuwald, Huberta i Urszulę Lis 11) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok 50 ur. syna Krzysztofa Szczypała z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny 12) za
+ Krystynę Zylka (od sąsiadów)
ŚRODA POPIELCOWA – 14 II (kolekta na kościół i zbiórka na naszych misjonarzy)
9.15 – za + w Niemczech Bernarda Klimala
18.00 – za + Rutę Kinberg w I rocz. śm.
CZWARTEK - 15 II

18.00 – za + Hildegardę Serich w 30 dz. po śm.
PIĄTEK - 16 II
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Pawła Poloczek, Stefana i Marię
Poloczek, Mieczysława i Anielę Lisieckich, Adolfa, Sebastiana i Ronalda Szyguła, Barbarę
Szmel 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię
Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za + Zbigniewa Bodziocha w 30 dz. po śm. 4) za +
Grażynę Semak w 30 dz. po śm.
- Droga Krzyżowa
SOBOTA – 17 II
18.00 – za + męża Ignacego w 3 r. śm., syna Janusza, rodz. z obu stron

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18 II (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Ingberta, rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka, brata Gintera, Annę i Anto
niego Wilczek, szwagrów Ernesta i Alojzego i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za+ Helenę i Eryka Musioł, Lidię i Alfreda
- w int. rocz. dz. Jakuba Hazelbusz
Kałuża
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
I-sza nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
11 II 2018
1. Dziś, jutro i pojutrze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu będzie adoracja Najśw.
Sakramentu tzw. Dni Eucharystyczne.
Porządek Adoracji: 13.00 - czcic. Różańca św.
14.00 - Najśw. Serca Pana Jezusa
15.00 - mieszkańcy Świętoszowic
16.00 – mieszkańcy Przezchlebia
17.00 - mieszkańcy Ziemięcic.
Zakończenie Adoracji o 17.50 Adorując Najśw. Sakrament przynajmniej przez pół godziny można zyskać odpust zupełny.
2. Środa najbliższa to ŚRODA POPIELCOWA . Msza rano o g. 9.15 i wieczorem o
18.00. Obowiązuje w ten dzień post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w środę i w piątek.
W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna.
Do 28 lutego br. Szkoła w Ziemięcicach przyjmuje zapisy do I-szej klasy. 26 lutego o
g.16.00 Dzień Otwarty dla wszystkich siedmiolatków
7. Sprzątanie kościoła: Ziemięcice: 17 II - Szczeponik, Rother, Kowolik, Kaczmarczyk,
Włodarczyk, Boczar, Kulosa, Golbik . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo
nie brakowało.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W Środę Popielcową kolekta na nasz kościół
oraz zbiórka na naszych diecezjalnych misjonarzy. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz
kościół.

3.
4.
5.
6.

Duchu Święty, wspomagaj 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

