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Drodzy Parafianie!
Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam Dekalog. Należy pamiętać, że prawo moralne
ustanowione zostało nie ze względu na Boga, lecz na nas - aby nasze postępowanie nie obróciło się przeciwko nam. Dekalog nie jest formą przymuszania nas do właściwego zachowania - jest głosem Boga wewnątrz nas, który nie chce krępować ludzkiej wolności, ale kieruje naszą działalność na czynienie dobra.
Ewangelia dzisiejsza ukazuje Chrystusa, jak wyrzuca handlujących ze świątyni. Łatwo
doszukać się analogii do trzeciego przykazania; Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Współcześnie odpowiednikiem niegodnego postępowania handlujących jest lekceważenie
Mszy św. czy niepotrzebna praca w niedzielę. Pamiętajmy, że świątynia jerozolimska była
zapowiedzią świątyni zbudowanej z ludzi, czyli Kościoła. Gorliwość Jezusa, abyśmy byli
godnym przybytkiem Boga, jest zapewne większa od tej, jaką ukazał wobec budowli jerozolimskiej, będącej jedynie dziełem rąk ludzkich.
Stanowimy świątynię Boga żywego. Aby była ona piękna i godna tak dostojnego Mieszkańca, potrzebne jest nasze osobiste zaangażowanie.
Oczyszczenie tej świątyni nie jest jednak tak łatwe jak wypędzenie kupców…
Dla św. Tomasza z Akwinu symbolika tej Ewangelii jest prosta. Bankierzy to symbol chciwości, woły to przyziemne pragnienia, owce to głupota, a gołębie to niestałość.
Drodzy! Bądźmy realistami. Wobec wielu tych naszych bożków jesteśmy bezradni. Królują
w nas bezwzględnie. Nasza dobra wola nie ma władzy nad nimi. Nawet niekiedy ich nie dostrzegamy.
W swojej bezradności trzeba więc pozwolić Jezusowi, aby zrobił ze mną porządek. I nie
sprzeciwiać się. Zaakceptować te życiowe sytuacje, w których Jezus bierze bicz i przez zdarzenia, słowa i czyny robi porządek z moim życiem.
W oparciu o dzisiejsze Słowo uczmy się gorliwości, dbając o czystość domu Pańskiego,
abyśmy poprzez grzechy nie zamienili Kościoła i siebie w jaskinię zbójców.
Módlmy się: „Proszę Cię, Jezu, przychodź w tym tygodniu do świątyni mojego serca i
oczyszczaj je, aby moje serce stało się ponownie świątynią Ducha Świętego. Amen.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto
wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego
bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».
PSALM RESPONSORYJNY:
DRUGIE CZYTANIE

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych
zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą
Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
EWANGELIA

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni,
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom
Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec
nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię,
a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego
siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam
bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Intencje mszalne 4 - 11 III 2018
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 4 III (kolekta na Ośrodek w Rusinowicach)
8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana, Ambrożego Sikora, siostry Łucję i
Annę, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gintera i Elżbietę
Grzegorczyk w r. śm., brata Krystiana, dziadków i pok. z obu str.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
III-cia nauka przedślubna
PONIEDZIAŁEK - 5 III
18.00 – za + Annę Gellner
WTOREK - 6 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Karola i Margot Kapica,
Józefa i Magdalenę Kosubek, dziadków z obu str. i ++ z pok. 2) za + matkę Lidię Frychel,
dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ z pok. 3) za + syna Sławomira w r. śm. i d.
w cz. c. 4) za + Helmuta Miczka w 30 dz. po śm. 5) za + Franciszka, Matyldę, Wilhelminę,
Gerdę Mainka, Annę, Józefa Majowski, Günthera poppe, dziadków i ++ z pok. 6)za + Augustyna Mularczyk (od rodz. Gajewski z Kielc) 7) za + Helmuta Miczka (od mieszk. Świętoszowic) 8) za + Grażynę Semak (od rodz. Bomba, Gawlik, Mainka, Ulfik, Lubicki) 9)za +
w Niemczech Hildegardę Kokoschka 10)za + Helenę Klossek w r. śm., jej męża, rodziców,
siostry, 11) za + ojca Alfreda, matkę Agnieszkę, brata Rajmunda, teściów i pok. z obu stron
ŚRODA – 7 III
11.00 – pogrzeb + Hedwig Kusch z Przezchlebia
18.00 – za + Małgorzatę Ksionsyk (od mieszk. Świętoszowic)
CZWARTEK - 8 III

18.00 – za + brata Joachima, rodz. Łucję i Franciszka Mainka, dziadków Joachima i Fran
ciszkę Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
PIĄTEK - 9 III
17.45 – za ++ rodziców
- Droga Krzyżowa
SOBOTA – 10 III
18.00 - za + męża Grzegorza Konieczny, rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstock,
siostrę Urszulę, szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE
- 11 III (kolekta na kościół)
8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika Milan, 2 siostry, 2 braci,
bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 5 szwagrów, szwagierkę i ++ z pok.
Milan, Spende, Szyszka
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emi
lię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka, dziadków z obu stron i ++ z pok.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

IV- ta nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
4 III 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. W środę og.11.00 pogrzeb + Hedwig Kusch z Przezchlebia
3. W środę po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta.
4. W czwartek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szkomunijnych.
5. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek.
6. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
7. W piątek wieczorem i w sobotę przez cały dzień możliwość Adoracji Najśw. Sakramentu i Spowiedzi w kościele pw. św. Mikołaja w Pyskowicach.
8. Sprzątanie kościoła: Ziemięcice: 10 III - Kowalczyk, Skotnicki, Lisek, Pabis, Makuch, Pajdak, Wolny, Wolny, Miczka. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo
nie brakowało.
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Duchu Święty, umacniaj nas w kroczeniu za Jezusem !
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

