Do użytku wewnętrznego

3/2019 (1015)

II

NIEDZIELA ZWYKŁA

20 I 2019

www.ziemiecice.eu
www.ziemiecice.eu
www.swietoszowice.pl

_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Słowo Boże nam przypomina, że każdy z nas został obdarowany talentami, cnotami, darami i
charyzmatami. Każdy ma jakiś dar i nikt nie ma wszystkich darów. Jesteśmy więc sobie nawzajem potrzebni. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale
jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra" (l Kor 12,4-6). Bóg jest bogaty w swej
różnorodności łask, posługiwań i działań, które nam hojnie ofiaruje.
Są dary ubogacające nasz umysł i wolę: dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady oraz męstwa,
pobożności i bojaźni Bożej.
Rozpoznajemy także dary służebne, tzw. diakonie, o których pisze św. Paweł: „urząd
diakona, nauczyciela, dar upominania, rozdawania, bycia przełożonym, dar posługi miłosierdzia". Duch Święty pragnie wciąż wzbudzać charyzmaty służebne dla dobra wspólnot, tylko musimy o nie nieustannie prosić, przyjmować je i nimi służyć. Duch Boży chce dawać także charyzmaty nadzwyczajne, o których słyszeliśmy w drugim czytaniu: dar charyzmatycznej wiary,
uzdrawiania, czynienia cudów, prorokowania, rozróżniania duchów, mówienia językami itd. Jeżeli Duch Pański nas nimi obdarzy, to przyjmujmy je z radością i wdzięcznością oraz służmy nimi dla dobra wspólnoty, a nie dla naszej chwały.
Kryterium tego, czy dobrze używamy wszystkich otrzymanych od Boga darów, jest to,
czy służą one miłości. Bez darów i charyzmatów można się zbawić, bez miłości nie.
Wszyscy chrześcijanie otrzymują wspólny dar Ducha Świętego podczas chrztu i bierzmowania, ale każdy chrześcijanin ma swój szczególny charyzmat: «każdy otrzymuje od Boga własny dar: jeden taki, a drugi inny»
Słowo Boże nas zachęca, by wzajemnie dzielić się otrzymanymi charyzmatami:
«Służcie sobie wzajemnie otrzymanymi darami, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej».
Darów duchowych jest wiele i bardzo różnorodnych, każdy jest potrzebny i nie
można sporządzić wyczerpującego ich katalogu.
Ważne jest jednak, że wszystko w Kościele ma służyć dla wspólnego dobra w miłości.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą
cię nowym imieniem, które usta Pana określą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
PSALM RESPONSORYJNY:

Pośród narodów głoście chwałę Pana

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha
dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu
jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego:
«Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy
jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie
wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci
więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Intencje mszalne 20 – 27 I 2019
20 I II NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + Stefanię Höppner w I rocz. śm.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi w int. Pawła
Trefler w 2 rocz. urodzin z pro o B. błog. i zdr.

PONIEDZIAŁEK - 21 I Tydzień Modlitw o Jedność
św. Agnieszki, dz. im.
8.00 – za + męża Zygfryda, teściów Luizę i Wilhelma i d. w cz. c.

WTOREK - 22 I Tydzień Modlitw o Jedność
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian a szczególnie w intencji wszystkich
BABĆ I DZIADKÓW;1) za + Małgorzatę Ksionsyk w I rocz. śm. 2) za ++ rodz. Teresę i
Herberta Marek 3) za ++ rodz. Agnieszkę i Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, Różę
Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 4) za + matkę Felicję Glagla w rocz. śm., ojca Jerzego
i ++ z pok.

ŚRODA - 23 I Tydzień Modlitw o Jedność
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Kornelii z pr. o zdro
wie i B. błog. dla całej Rodziny
CZWARTEK - 24 I Tydzień Modlitw o Jedność św. Franciszka Salezego, bpa i dra K-ła

18.00 – za + Barbarę Kuta w 30 dz. po śm.

PIĄTEK - 25 I Tydzień Modlitw o Jedność
Święto Nawrócenia św. Pawła Ap.
18.00 – za ++ rodz. Kazimierza i Łucję, siostrę Jadwigę, jej męża i córkę, ++ z pok. i za ++
dobrodziejów

SOBOTA - 26 I

św. Tymoteusza i Tytusa, bpów

18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 rocz. ślubu z pr. o
zdrowie i B. błog. dla całej Rodziny

27 I IV NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta pokolędowa na nasz kościół)
8.00 – za + ojca Jerzego Kurpas w rocz. śm.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi za podz. za
otrzym. ł. z ok 60 ur. ks. proboszcza z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny

Ogłoszenia parafialne
20 I 2019

1.

Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2.

W tym tygodniu Msza św. w poniedziałek będzie o g. 8.00 a od wtorku wieczorem o g. 18.00.

3.

W poniedziałek Dzień Babci a we wtorek Dzień Dziadka. Zapraszam we wtorek na Mszę św. w
Ich intencji.

4.

W piątek w święto Nawrócenia św. Pawła kończymy Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan

5.

Od dziś po Mszy św. można nabywać świece gromnice (10 zł.).

6.

Za tydzień pokolędowe podsumowanie.

7.

Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 26 I - Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Basiak,
Latocha, Bojarczuk, Walczyński, Zawadzki. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy
kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni,
aby nikogo nie brakowało. Narzędzia do sprzątania znajdują się przy wejściu na chór.

8.

Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta pokolędowa na nasz kościół.

Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje dary!
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

