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Drodzy Parafianie!
W czytaniu przed Ewangelią usłyszeliśmy fragment Hymnu o miłości. O sprawczej, kreacyjnej funkcji miłości pisała Eliza Orzeszkowa: "Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i
ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów,
podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale... żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć". Na uwagę zasługują tu zwłaszcza ostatnie słowa - aby umieć kochać, trzeba "umieć
myśleć". Dla tej znakomitej pisarki miłość jest sprawą myślenia, sposobem albo raczej perspektywą spojrzenia na ludzi i świat.
W perspektywie biblijnej miłość jest jeszcze bardziej sprawą woli, chcenia, pragnieniem
urzeczywistniania dobra drugiej osoby. Tak właśnie stwarza Bóg: "Zanim ukształtowałem
cię w łonie matki, znałem cię". Stwórcza miłość Boga wybiega myślą i pragnieniami daleko
naprzód. Jeszcze nie było nas na świecie, a Bóg już o nas myślał i już nas pragnął.
Wracając do Ewangelii. Uczestnicy spotkania w synagodze "dziwili się pełnym wdzięku
słowom, które płynęły z ust Jego". Uznali, że... pięknie mówił.
Mało jednak zwracali uwagę na to, co mówił. Ich stosunek do nauczania Jezusa Chrystusa
był czysto emocjonalny. Zabrakło jednak myślenia i woli przyjęcia prawdy, którą Chrystus
im objawił. Aprobowali styl i formę nauczania, a odrzucili jego treść. To wystarczyło, by
rozminąć się z Chrystusem. "Wszyscy w synagodze unieśli się gniewem". Sprawę załatwiły
emocje.
Wszystko to prowokuje do postawienia pytania, czy czasem nie jest tak, że dla mnie są
ważne przeżycia i emocje w kościele, w liturgii a mniej treść Ewangelii i nauczania Kościołą?
Doskonale czujemy, że nie zależy to od skali religijnych wzruszeń, lecz stabilności naszych religijnych poglądów (sfera myśli) i determinacji, z jaką staramy się objawione przez
Boga prawdy i normy moralne wcielać w życie. Do tego nie wystarczy zapytać, czy ja miłuję Chrystusa, Kościół, Ojca Świętego. W pięknym "Hymnie o miłości" św. Paweł radzi nam
naszą miłość dobrze zweryfikować. Wystarczy w tym pięknym tekście zamiast słowa "miłość" podstawić swoje własne imię i zobaczyć, czy pasuje: "Kasia cierpliwa jest, łaskawa
jest. Kasia nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą..." itd. Czy Ty bez skrupułów mógłbyś już w ten tekst wpisać swoje imię?

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla
narodów ustanowiłem cię.
Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię
czasem nie napełnił lękiem przed nimi.
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».
PSALM RESPONSORYJNY:

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi
się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków,
który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po
części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jedna
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i
dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto,
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Intencje mszalne 3 - 10 II 2019
3 II IV NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne)
8.00 – za + Helmuta Miczka w I rocz. śm.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emi
lię i Wilhelma Kotysz, Marię i Wilibalda Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka,
pok. z obu str. i d. w cz.c.
PONIEDZIAŁEK - 4 II
18.00 – do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 75 ur. Piotra Miczka z pr. o
błog i zdr. dla całej Rodziny
WTOREK – 5 II
św. Agaty dz. i m.
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Franciszkę i Bolesława
Marczak, Wandę i Richarda Miczka, dziadków z obu stron i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Helenę i Leona Piernikarczyk, syna Jana, kuzyna Herberta i jego żonę Krystynę 3) za ++ rodz.
Martę, Norberta. Zofię i Stanisława, dziadków z obu stron i pok. 4) za + matkę Lidię Kałuża w rocz. ur., ojca Alfreda, teściów Helenę i Eryka Musioł, pok. z obu str. 5) za + Roberta
Nogielskiego 6) za + żonę Ludgardę z ok. ur. 7) za + córkę Alicję Zawada, męża Bronisława Wojnar, Marię i Alfreda Grzeganek i ++ z pok. 8) za ++ ojców Zygfryda Kasperidus,
Wilibalda Spende, szwagra Piotra, Gabrielę Sydow, jej rodziców i ++ z pok.
ŚRODA - 6 II św. Pawła Miki i towarzyszy, mm. MSZA SZKOLNA
18.00 – za ++ rodz. Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię Klasik, zięcia Krzysztofa,
3 szwagrów i ++z pok.
CZWARTEK - 7 II DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – o dar powołań kapłańskich i zakonnych; za + Gabrielę Sydow, Bernarda i Elż
bietę Klaczek, Gertrudę i Franciszka Przybyła
PIĄTEK - 8 II
18.00 – za ++ rodz. Fryderyka i Marię Grzegorczyk, brata Pawła, Bertę, Augusta, Ingridę
Wilczek, dziadków i ++ z pok. Grzegorczyk, Wilczek, Leder, Slawitzki
SOBOTA - 9 II
18.00 – za + Grzegorza Konieczny, rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok,
siostrę Urszulę, szwagrów, dziadków z obu str. i ++ z pok.
10 II V NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za ++ rodz. Annę, Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, Pawła, Martę, Marię, Józefa,
Ambrożego, Jana i Martę Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, Herberta
Szeja, pok., za ++ kapłanów i d. w cz. c.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok,
matkę Elżbietę Rakwic, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok
i ++ z pok.

Ogłoszenia parafialne
3 II 2019

1.

W środę Msza szkolna dla dzieci z podstawówek a w czwartek Msza dla młodzieży. Po Mszy
spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.

2.

W tym tygodniu Msza św. obchodzimy I-szy czwartek miesiąca jako Dzień Modlitw o Dar
powołań do Kapłaństwa i Zycia Zakonnego. Od g. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu do
Mszy św.

3. Rozbiórka dekoracji bożonarodzeniowej jutro w poniedziałek po Mszy św. Zapraszam
mężczyzn i młodzieńców do pomocy.
4.

Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 9 II (piątek) - Skop, Skop, Majka, Czerwik,
Kiszka, Ponikowski, Benek, Brzoza, Nogielski . 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.

5.

Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Za tydzień kolekta 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

