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Drodzy!
Dzisiejsza Ewangelia naznaczona jest kontrastami. Nie są one domeną tylko naszych czasów. Takie kontrasty istniały także w czasach Jezusa. I On je widział, i o tym mówi dziś w
Ewangelii: ubodzy i bogacze, głodni i syci, płaczący i śmiejący się, znienawidzeni i chwaleni przez
ludzi.
Ludzkie reakcje na kontrasty są bardzo różne. Jedni udają, że niczego nie widzą. Inni starają się
łagodzić dolę pokrzywdzonych. Jeszcze inni chwytają za broń - to rewolucjoniści wszystkich czasów.
A Jezus? On nie mijał nikogo - głodnych karmił, chorych uzdrawiał, leczył duszę i ciało. Ukazywał
nową perspektywę życia. Mówił: „Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie".
Wskazywał na szczęśliwą wieczność.
Ubodzy będą królować - a bogaczom biada. Głodni będą syci - a syci będą cierpieć głód. Płaczący odnajdą radość - a roześmiani zapłaczą. Znienawidzeni i prześladowani zostaną wynagrodzeni
- a tryumfatorom tego świata „biada" wołać będą.
Gdy o tym mówił, wszystko zdawało się niepojęte. Przecież śmierć jest kresem wszystkiego. Czy
może więc być jakiś „ciąg dalszy" i jakiś ostateczny rozrachunek? Może być, bo „Chrystus
zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli" - przypomniał dziś apostoł.
Chrześcijanie jako ludzie wiary patrzą w niebo, ale to nie znaczy, że nie stąpają mocno po
ziemi. Warto zobaczyć dobre dzieła, które są dookoła nas: pomoc najuboższym, cierpiącym,
samotnym. Często podejmują te posługi ludzie wiary, by tak jak Chrystus służyć cierpiącym.
Chrześcijanie są realistami. Patrząc w niebo, czynią dobrze na ziemi — czy to indywidualnym
wysiłkiem, czy powołując do życia instytucje mogące zaradzić wielu potrzebom człowieka.
I to jest chrześcijańska nadzieja: mimo panoszącego się w świecie zła, krzywdy,
ogromnych kontrastów, mimo cierpienia wielu ludzi - mimo to, a raczej właśnie dlatego
ciągle czynić dobrze. Oczywiście swoimi siłami nie możemy zrobić wszystkiego. Dlatego
ta nadzieja ciągle potrzebuje łaski Ducha Świętego. To On wylał na nas obficie dary przez
Jezusa Chrystusa, „abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego" (Tt 3, 6-7)
Nasza nadzieja to przekonanie, że każdy okruch dobra już na ziemi przynosi owoce,
które odnajdziemy w wieczności. Bo niebo - to pełnia życia, pełnia radości i szczęścia zbudowana z dobra, które jest darem Bożej łaski i owocem naszego ludzkiego trudu.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan: « Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie.
Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną
i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie
obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców ».
PSALM RESPONSORYJNY:

Błogosławiony, kto zaufał Panu.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus
nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w
Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
« Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili
fałszywym prorokom ».

Intencje mszalne 17 - 24 II 2019
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;

PONIEDZIAŁEK - 18 II
18.00 – za + męża Ignacego w 4 r. śm., syna Janusza Szeląg, siostrę Alicję, rodz. Bednorz,
Szeląg i d. w cz. c.
WTOREK – 19 II
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Henryka Łabiak w I r. śm. 2) za
+Helenę Piernikarczyk, jej męża Leona i syna Jana 3) za ++ rodz. Franciszkę i Piotra
Pieczka, męża Herberta i ++ z rodzin Pieczka, Kowolik 4)za + Engelberta Janik w 9 r. śm.
5) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 80 ur. z pr. o zdr. i błog. dla całej
Rodziny
ŚRODA - 20 II
11.00 – pogrzeb śp. Józefa Bednorz z Przezchlebia
18.00 – za ++ rodz. Klarę, Gertrudę i Antoniego Biskupek, Hildegardę i Alfonsa Gogolin,
Annę Thiller, dziadków z obu stron, siostrę Małgorzatę, szwagra Augusta i ++ z
rodz. Kaleta, Szeliga
CZWARTEK - 21 II

18.00 – za ++ rodz. Anastazję i Emila Lisek w r. śm., Hildegardę i Herberta Lisek, męża
Ambrożego Sikora, jego rodziców, Adelę i Jerzego Hatlapa i ++ z pok. Sikora, Lisek
PIĄTEK - 22 II ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA
18.00 – za + matkę Matyldę Konieczny w r. śm., ojca Tomasza, męża Alojzego Poloczek,
rodz. Poloczek, 3 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Poloczek, Konieczny, Porada

SOBOTA - 23 II

św. Polikarpa, bpa i m.

18.00 – za + ciocię Edytę Kruzel w II rocz. śm., rodz. Wiktorię i Donata Szczeponik, Erykę
i Ernesta Szymaczek i ++ z pok.
24 II - VII NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta,
Szyszka, Buchta i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian

Ogłoszenia parafialne
17 II 2019

1. W środę o g. 11.00 pogrzeb śp. Józefa Bednorz z Przezchlebia.
2. Dziś nie ma nabożeństwa po południu.
3. W piątek obchodzimy święto Katedry św. Piotra.

4.

Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 23 II - Gołecki, Paluch Ordon, Szołtysik, Szołtysik, Szołtysik, Janik, Janik, Kaduk. 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!
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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

