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Z Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2019
Drodzy Bracia i Siostry,
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka
wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego
daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych
gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.
Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego
byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie
może być uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka
do ulegnięcia pokusie manipulowania „drzewem życia” (por. Rdz 3,24).
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby
żyć, potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy
innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś
lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie „stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do
praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia.
Ta świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko
kiedy człowiek pojmuje siebie nie jako zamknięty świat, ale jako kogoś ze swej
natury związanego ze wszystkimi innymi – jako „bracia” – możliwa jest praktyka
solidarności społecznej, oparta na dobru wspólnym. …

Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach chciałbym z radością i podziwem przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Jak stwierdziłem w czasie
jej kanonizacji, „Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego
miłosierdzia, gotową do służenia wszystkim przez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, tego nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała się nad osobami wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach dróg,
rozpoznając w nich godność daną im przez Boga; zabierała głos wobec możnych
tej ziemi, aby uznali swoje winy wobec zbrodni (…) ubóstwa stworzonego przez
nich samych.
Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język,
kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania
horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości;
zwłaszcza dla tych, którzy cierpią.
Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania wolontariuszy, którzy mają wielkie znaczenie w sektorze społeczno-medycznym i którzy w wymowny sposób żyją duchowością Miłosiernego Samarytanina. Dziękuję i wspieram wszystkie
stowarzyszenia wolontariackie, …
Zachęcam Was, abyście nadal byli znakiem obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie. Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem, któremu
można powierzyć myśli i emocje; poprzez słuchanie tworzy on warunki, w których
chory, nie jest już biernym obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem i
bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do zaakceptowania leczenia.
Postawa bezinteresowności powinna pobudzać przede wszystkim katolickie placówki opieki zdrowotnej, ponieważ to właśnie logika Ewangelii określa ich
działanie, ...
Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia,
abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby. Z
miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Franciszek

Intencje mszalne 10 - 17 II 2019
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.
14.30 – Nieszpory niedzielne
PONIEDZIAŁEK - 11 II NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
18.00 - do B. Op. pw. M B Lourdzkiej w intencji wszystkich chorych naszej Parafii
( z obrzędem Namaszczenia Chorych)
WTOREK – 12 II
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Zuzannę Poloczek w r. śm. i ++ z
pok. 2) za + syna Sławomira z ok. ur, rodziców, znajomych, sąsiadów, teściów, chrzestnych
i ++ z pok. Sebzda, Skalski, Wojtyna, Szczypała i d. w cz. c. 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok ur. i z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 4) za + męża Stanisława
Brutkowskiego, rodz. Jana i Alicję Brutkowski i ++ z pok. 5) do B. Op. pw. św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 18 ur. Kuby z pr. o B. bł., zdr. i dary Ducha Świętego na dorosłe
życie 6) za ++ rodz. Annę i Kurta Kulosa, ojca Ernesta Iwan, Annę Widurską, Marię Pasternak, Barbarę i Herberta Nowak i ++ z pok. Kulosa, Iwan, Pasternak
ŚRODA - 13 II
18.00 – za + Klarę i Antoniego Griksa, ich rodziców i ++ z pok.
CZWARTEK - 14 II św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy

18.00 – za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Kotysz, Klatzka, Marię i Wilibalda Kotysz,
pok. z obu str. i d. w cz.c.
PIĄTEK - 15 II
18.00 – za + Przemysława Piecha w I rocz. śm
SOBOTA - 16 II
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Engelberta Janik,
rodz. Martę i Alojzego Biskupek, 2 siostry, bratową Edeltrudę, 2 szwagrów, teściów, dziadków i ++ z pok. 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 90 ur. i z pr. o B.
bł. i zdr. dla całej Rodziny 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza,
Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok.
17 II VI NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Ingberta, jego rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka, brata Gintera, Annę i
Antoniego Wilczek, szwagrów Ernesta i Alojzego i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;

Ogłoszenia parafialne
10 II 2019

1. Zapraszam serdecznie dziś na Nieszpory niedzielne o 14.30.
2. Jutro w poniedziałek obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. W ten dzień
zapraszam na Mszę św. o g.18.00 w int. wszystkich naszych chorych i cierpiących.
Zapraszam chorych i tych, którzy się źle mają, a członków rodziny i sąsiadów proszę o
pomoc w dotarciu do kościoła. W czasie Mszy św. będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych.
3. W sobotę przypada 16-ty dzień miesiąca w którym czcimy naszą Patronkę. Zapraszam na Mszę św. zbiorową o g. 18.00.
4.

Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 16 II - Maśnica, Biskupek, Badura, Świątek, Nocoń, Stroińska, Nogielski, Klimala. 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. Za tydzień kolekta na nasz kościół.

Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje dary!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przekażmy 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dla naszego parafianina Piotra Koperwasa poprzez Fundację Avalon.
Numer KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Koperwas, 6567
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

