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Drodzy Parafianie!
Ewangelia dziś mówi nam o radości kochania: „To wam powiedziałem, aby radość moja
w was była, i aby radość wasza była pełna”.
Czy jesteśmy przekonani, że miłość ofiarowana innym napełni nas radością? Spróbujmy
otworzyć się na te słowa Jezusa.
„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była”. Radość „moja”. Radość Jezusa.
Tak samo jak mówi: Daję wam „mój” pokój. Jeśli o tym nie będziemy pamiętać, o tej radości szczególnej, opatrzonej znakiem firmowym „miłość Jezusa”, będziemy zmagać się ze
sceptycyzmem wokół nas i być może również w nas: „Czy aby na pewno zrobienie wszystkiego, aby być dobrym, czyni człowieka szczęśliwym? Przecież to takie trudne, czasem tak
zniechęcające”.
„Jak Ojciec Mnie miłuje i jak Ja Go miłuję, tak i Ja was umiłowałem; i tak jak ja was
umiłowałem, chciałbym, żebyście się wzajemnie miłowali. Wejdźcie w tę miłość, trwajcie w
mojej miłości, tak jak ja trwam w miłości Ojca”.
Bóg jest miłością i oto dane mi jest w tej miłości współuczestniczyć!
To piękne, rzeczywiście, ale trzeba ocenić cały ciężar tego „tak jak”. Po słowach: „Miłujcie
się tak jak Ja was umiłowałem”, Jezus od razu wypowiada zdanie, które budzi w nas lęk:
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje”.
Trzeba tutaj, bardziej niż kiedykolwiek, wyjść poza słowa:
Walka o dom i dzieci wobec beztroski męża i ojca.
Ciągła troska o żonę i rodzinę, mimo jej gderania i oschłości.
Niedoceniona troska o dzieci, które skaczą wręcz po plecach rodziców.
To jest miłość dnia powszedniego.
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje”.

Liturgia Słowa Bożego
Pierwsze czytanie
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon.
Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».
Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w
każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.
I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha
Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

PSALM RESPONSORYJNY: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Drugie czytanie
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i
posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Intencje mszalne 6 - 13 V 2018
(kolekta na Diecezję i Sem. Duch. i zbiórka
na pomnik dla ks. Wiktora Pielesza)
8.00 – za ++ rodz. Marię i Pawła Długosz, Emilię i Jana Samol, męża Ernesta, Urszulę i
Damiana Długosz i ++ z pok.
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Floriana w int.
naszych Strażaków i ich rodzin;
- w int. rocz. dz. Łukasza Sławickiego
14.30 – nabożeństwo majowe
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PONIEDZIAŁEK - 7 V DNI KRZYŻOWE
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian z prośbą o błogosławieństwo w
pracy na roli i o dobre urodzaje
- procesja do krzyża w Świętoszowicach
WTOREK - 8 V urocz. św. Stanisława, bpa i m., Patrona Polski DNI KRZYŻOWE
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Margot i Karola Kapica,
Józefa i Magdalenę Kosubek, dziadków z obu stron i pokr. 2) za + Stefanię Helmuta Hőppner 3) za + Józefa Wicha w 30 dz. po śm. 4) do B. Op. pw. św. Jadwigi o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszych maturzystów 5) za + męża Hansa Glagla,
rodz. Maxa i Adelajdę Kroll i 2 braci 6) za ++ rodz. Marię i Edwarda Blitek 7) za + Krystynę Zylka (od sąsiadów i znajomych)
ŚRODA - 9 V DNI KRZYŻOWE
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Henryka Krzywoń, brata Bernarda Sus
- procesja do krzyża za stawem
CZWARTEK - 10 V

18.00 – za + Franciszka Boczar w I rocz. śm.
PIĄTEK - 11 V
19.00 – za + ks. Wiktora Pielesza w I rocz. śm.
SOBOTA - 12 V
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 50 ur. Bożeny z
prośbą o błog. i zdrowie dla całej Rodziny
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 13 V
(kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Ingberta Gałążka w dniu urodzin i rodziców z obu stron
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrefrieda Kotysz, rodz. Emilię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka, Marię Kotysz, pok. z obu str. i d. w cz. c.
14.30 – nabożeństwo majowe

Ogłoszenia parafialne
6 V 2018

1. Dziś po południu o 14.30 zapraszam na nabożeństwo majowe.
2. Nabożeństwa majowe po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
3. Od jutra obchodzimy Dni Krzyżowe. Udajemy się do krzyży, aby Chrystusa wstępujące
go do Ojca prosić o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. Jutro w poniedziałek Msza św.
urodzaje. Procesje do krzyży – w poniedziałek do Świętoszowic a w środę do krzyża za
stawem.
4. W poniedziałek 7 maja po Mszy św. spotkanie dla Marianek.
5. W piątek 11 maja przypada I rocz. śmierci ks. Wiktora Pielesza. Ze względu na
księży naszego dekanatu Msza św. będzie wyjątkowo o g. 19.00.
6. 18/ 19 maja w Pyskowicach XVII Nocne Spotkanie Młodzież. Zapisy w zakrystii do 16
maja. Opłata 10 zł.
7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 12 V - Duraj, Duraj, Koperwas, Skandy, Korgel,
Mainka, Mainka, Brzęczek. 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. Dziś jeszcze zbiórka na pomnik dla ks. Wiktora
Pielesza. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszego kościoła.

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

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie do 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

