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Z Listu Pasterskiego Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2018 r.
„Podejmijmy wytrwale wewnętrzną przemianę”
Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze, Umiłowani Siostry i Bracia!
Boża Opatrzność dozwoliła nam włączyć się po raz kolejny w przeżywanie świętego czasu
nawrócenia. W zadumie, pod przewodnictwem Słowa Bożego i w kontemplacji nad jego
treścią, poznajmy stan naszego umysłu i serca w dzisiejszej dobie.
Zauważamy doskwierające nam niedogodności związane z życiem rodzinnym, niedoborem środków do życia, mamy wiele zastrzeżeń do naszego otoczenia i tworzących je osób.
To na pewno objawy naszej aktywnej obserwacji wszystkiego, w czym się obracamy.
O wiele trudniej przychodzi nam zauważyć nas samych, czyli nasze wnętrze. Wtedy rodzi się pytanie: na ile każdy z nas potrafi dokładniej odwzorować dochodzenie do ideału
naszego zachowania według norm, wskazanych nam przez Chrystusa i przypominanych w
nauczaniu Kościoła. W ten sposób, w każdym pokoleniu, pozwalamy zamykać siebie na
wrażliwość serca, które powinno być czujne i zawsze skierowane na właściwe odpowiadanie na Boże zaproszenie do współpracy z Nim. Znamy z własnego doświadczenia owo
ograniczenie nas przez przyzwyczajenie do osłabienia naszej gorliwości, gdy sumienie nie
wypomina niewłaściwości w naszym postępowaniu. Niemal niepostrzeżenie z naszego życia
zaczyna przebijać rutyna i przyzwyczajenie do przeciętności, a nawet traktowania zła jako
usprawiedliwionej drogi postępowania, co w końcu prowadzi do wewnętrznego zakłamania.
W konsekwencji narzekamy na coraz trudniejsze warunki naszego rozwoju i poczucia satysfakcji z wartości życia.
Drogie Siostry i Bracia Drodzy. Trzeba na pewno ożywić w sobie potrzebę czerpania z
bogactwa Bożych pouczeń, czyli wracać do czytania i kontemplowania Słowa Bożego. Stały kontakt z Bogiem poprzez ożywianie w sobie form obecności naszego Pana i Stwórcy
powinien być tęsknotą naszej duszy, jak najbardziej naturalnym odruchem, tworzącym w
nas właściwe fundamenty zdrowej postawy uznania pierwszeństwa Boga przed naszą ludzką
wolą i upodobaniami. Niepopularne to dzisiaj, ale innej drogi do odzyskania spokoju wewnętrznego nie będziemy mogli wybrać. Stąd zachęcać nas trzeba, by nie szukać winy w innych, lecz zacząć od siebie,
Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post z naciskiem przypomina,
że chrześcijanin od początku posiada niezbywalne środki do odzyskania tej równowagi.

Podkreśla, że „Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz niekiedy z gorzkim lekarstwem
prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu skuteczne środki - modlitwę, jałmużnę i post”. Podejmijmy więc zobowiązanie wewnętrzne do ochotnego rozważania Drogi
Krzyżowej, Gorzkich Żali i męki naszego Pana, módlmy się jeszcze bardziej gorliwie o nawrócenie grzeszników i ich powrót na właściwą drogę.
Umiłowani! Niech rozpoczynający się tegoroczny Wielki Post napełni nas pokojem
wewnętrznym, że wszelkie słabości nasze zostaną pokonane,
O siłę woli do podjęcia tego wielkopostnego wysiłku proszę Najlepszego Boga, by nas
wspierał swoją łaską. A Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.
Pozostaję z życzeniami Wasz biskup + Jan Kopiec
_____________________________________________________________________
PSALM RESPONSORYJNY:

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

EWANGELIA:
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony
przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
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!»

Intencje mszalne 18 – 25 II 2018
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 Alfre
- w int. rocz. dz. Jakuba Hazelbusz
da Kałuża
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

I-sza nauka przedślubna

PONIEDZIAŁEK - 19 II
18.00 – do B. Op. z podz. za wszelką pomoc z pr. o B. błog. dla Zbigniewa i Urszuli,
Lucyny i Jana, Huberta i Teresy, Roberta z rodziną
WTOREK - 20 II
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Franciszkę i Piotra Pieczka, męża
Herberta i ++ z rodz. Pieczka, Kowolik 2) za ++ rodz. Anasatzję i Emila Lisek w r. śm.,
Hildegardę i Herberta Lisek, męża Ambrożego Sikora, Adelę i Jerzego Hatlapa i ++ z pok.
Sikora, Lisek 3) za + Małgorzatę Ksionsyk w 30 dz. po śm. 4) za + Jana, Marię i Piotra
Najbar, Annę i Macieja Barszczuk i ++ z pok. 5) za ++ rodz. Sylwestra i Waleskę Szyszka,
ich syna Adolfa, córkę Adelajdę, ++ z pok. i d w cz. c. 6) za + matkę Ernę Szczeponik, ojca
Rudolfa, rodz. Elżbietę i Rajmunda Mainka, brata Erharda, szwagra Wolfganga i ++ z pok.
7) za + męża Ignacego Piowczyk, syna Świętosława, siostry, szwagrów, rodz. z obu str. i
pok. 8) za + Dietera Miczka, jego rodziców, 2 braci, bratowe, Jerzego Jałowiecki, dziadków, rodzeństwo, Marię i Edmunda Biskupek, 2 synów, synowe i ++ z pok.
ŚRODA – 21 II
18.00 – za ++ rodz. Klarę, Gertrudę i Antoniego Biskupek, Hildegardę i Alfonsa Gogolin,
Annę Thiller, dziadków, siostrę Małgorzatę, brata Brunona, szwagra Augusta
i ++ z rodz. Kaleta, Szeliga i Helmuta Höppner
CZWARTEK - 22 II ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA
18.00 – za + matkę Matyldę, ojca Tomasz Konieczny, rodz. Poloczek, 3 szwagrów, 2 szwa
gierki, dziadków Poloczek, Konieczny, Porada
PIĄTEK - 23 II Dzień Modlitwy i Postu o Pokój w Kongu i Sudanie
17.45 – za + Stefanię Höppner w 30 dz. po śm.
- Droga Krzyżowa
SOBOTA – 24 II
18.00 – za + córkę Edytę Kruzel w I rocz. śm., rodz. Wiktorię i Donata Szczeponik, Erykę i
Ernesta Szymaczek i ++ z pok.
- w int. rocz. dz. Gabriela Rudnickiego
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 II (kolekta na nasz kościół i zbiórka dla
8.00 – za + ojca Wilibalda Smolik, Małgorzatę, Saturnina,
dzieci w Afryce)
Janinę i Józefa Piernikarczyk, Krystynę i Maksymiliana Buchcik
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 60 ur. Gizeli Szyguła z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
II-ga nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
18 II 2018
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks.
Piotr Borowiak z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób.
2. Jutro, w poniedziałek po Mszy św. katecheza dla dorosłych.
3. W środę po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta.
4. Kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w czwartek. Dzieci i Młodzież zapraszam
na Mszę w piątek.
5. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
6. Z woli papieża najbliższy piątek ma być dniem modlitwy i postu o pokój w Kongu i
Sudanie. W tej intencji od g. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu.
7. Do 28 lutego br. Szkoła w Ziemięcicach przyjmuje zapisy do I-szej klasy. 26 lutego o
g.16.00 Dzień Otwarty dla wszystkich siedmiolatków.
8. Moderatorzy i klerycy naszego Seminarium Duchownego zapraszają do siebie młodzieńców na rekolekcje od 2-4 marca. Zgłoszenia przez internet:
www.seminarium.opole.pl.
9. Sprzątanie kościoła: Ziemięcice: 24 II - Komornicki, Bilski, Krauze, Dudek, Pałetko,
Broja, Ożóg, Hoin, Kołodziej. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie
brakowało.
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół i
zbiórka na dzieci w Afryce.

Duchu Święty, umacniaj nas w kroczeniu drogami zbawienia !
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

