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Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018 r.
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który
rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo
Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi,
serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni. Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia
nas do głoszenia Ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża
Franciszka, który wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu
Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa”.
Ważne jest świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę. Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne
„przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z
oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo
pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający
międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć.
Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. To okazja,
aby wypowiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników i
wolontariuszy Zespołów Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy
przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w
akcje i dzieła charytatywne.

Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwające-go
już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w
Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13
milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby.
Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom,
jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu objętych jest stałą pomocą
niemal 10 tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać.
Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób
prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn, subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych
instytucji.
Już teraz wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Polsce.
Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Intencje mszalne 8 – 15 IV 2018
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 8 IV (kolekta na nasz kościół i zbiórka
8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek,
na Caritas)
Kocjan, Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo i za + Henryka Kudlek
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Józefa Wołoszyn z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
PONIEDZIAŁEK - 9 IV ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, Dzień Świętości Życia,
18.00 – za + Małgorzatę Ksionsyk (od Kumoszek)
WTOREK - 10 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk.
Ziemięcic) 2) za + Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę i Dorotę Miczka, Agnieszkę,
Franciszka Iwan, syna Józefa, dziadków i krewnych 3) za + Erwina Szyszka w dniu ur. 4) za
+ Helmuta Miczka (od mieszk. Świętoszowic) 5) za + Gertrudę i Franciszka Motyka 6) za +
Wernera Szuwald w 85 ur., żonę Małgorzatę (od córki Teresy z rodziną) oraz za ++ teściów
Helenę i Jana Milicz, szwagra Aleksandra Biskupek 7) za+ w Niemczech Magdalenę Pudlo
(od Renaty) 8) za + Krystynę i Alojzego Zylka i d. w cz. c. 9) za + w Niemczech Magdalenę
Pudlo (od rodzin Cichorowski, Dworaczek) 10) za + Henryka Łabiak i Pawła Nowak (od
sąsiadów i znajomych) 11)za ++ rodz. Zofię i Jana Neba, matkę Agnieszkę, męża Pawła,
Stanika, Antona i Czesława Glogowskich, teściów Florentynę i Czesława, dziadków Kowolik
ŚRODA - 11 IV
MSZA SZKOLNA
18.00 – (int. wolna)
CZWARTEK - 12 IV

MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – za + męża Wendelina, Martę, Feliksa i Jerzego Długosz, Jana, Annę i Stefanię Haj
da, Helmuta Höppner, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Tomanek i ++ z pok.
PIĄTEK - 13 IV
18.00 – za ++ rodz. Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Fran
ciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
SOBOTA - 14 IV
18.00 – za + Zofię i Teodora Korgel, 3 synów, córkę, synową, wnuków i ++ z pok. Korgel,
- w int. r. dz. Bartłomieja Woźniak
Liszka
III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + Jana, Helenę i Alojzego Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik, ++ z pok. i za +
Ernesta Nawrath
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 85 ur. Gertrudy Spende z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
oraz za + męża Karola
14.30 – nieszpory wielkanocne

Ogłoszenia parafialne
8 IV 2018

1. Dziś po południu zapraszam na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 14.30.
2. Dziś za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najśw.
Sakramentem można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Jutro obchodzić będziemy Urocz. Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia.
4. We wtorek po Mszy św. rozbiórka Bożego Grobu. Mężczyzn proszę o pomoc.
5. W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.
6. Pielgrzymka do Trzebnicy odbędzie się w sobotę 5 maja. Zapisy w zakrystii.Opłata 50 zł.
7. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w przyszłą niedzielę po nabożeństwie.
8. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 14 IV - Szandurski, Szyszka, Garbacik, Golec,
Sobczak, Bogucki, Bogatko, Kolanek, Szeląg, Rakwic, Ulatowski.
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. Dziś jeszcze zbiórka na Caritas.
W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Panie Zmartwychwstały, Panie Miłosierdzia – Tobie cześć i chwała!
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

