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Drodzy!
Po raz kolejny Jezus bardzo wysoko stawia nam poprzeczkę. Wzywa nas: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują". Nauka o przebaczeniu
jest przesłaniem istotnym, o wielkim znaczeniu.
Jezus ciągle mówił o przebaczeniu i przebaczał. Jawnogrzesznica, Piotr, Samarytanka…
Jezus dał nam najlepszy przykład przebaczenia gdy za oprawców na krzyżu modlił się: „Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą co czynią"
Kościół nieustannie przypomina, w ostatnim czasie ustami papieża Franciszka, że przebaczenie, jako wyraz naszej miłosiernej miłości jest świadectwem dla świata. Papież napisał: „Przebaczenie zniewag staje się naj bardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej,
a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Porzucić żal, złość,
przemoc i zemstę - to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. Przyjmujemy zatem
zachętę Apostoła: «Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym»".
Codzienność przynosi nam nieustannie doświadczenia złości, konfliktu, kłamstwa, obłudy, niesprawiedliwości, krzywdzącego osądu. Codziennie dochodzi do wzajemnych zranień.
Papież Franciszek poucza nas: „I jest prosty sekret, by uleczyć rany i zakończyć oskarżenia: nie pozwolić, aby dzień zakończył się bez poproszenia o przebaczenie, bez pojednania między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, braćmi i siostrami... między teściową a synową!
Jeśli nauczymy się natychmiast przepraszać i obdarzać siebie nawzajem przebaczeniem,
to rany będą się zabliźniać, małżeństwo się umocni, a rodzina stanie się domem coraz bardziej solidnym, odpornym na wstrząsy naszej małej i wielkiej niegodziwości, a do tego nie
trzeba wielkich przemówień. Wystarczy gest życzliwości i wszystko zaczyna się dobrze na
nowo. Ale nie kończcie dnia na wojnie domowej".
Chcesz mieć pokój w sercu i w domu – przebacz i proś o przebaczenie. Zdarzyć się może kłótnia i gniew – to jednak niech nad moim gniewem nie zachodzi słońce.
I ostatecznie, bezwarunkowo – odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: « Dziś Bóg oddaje wroga twojego w moc twoją.
Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba ». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary? »
Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich
nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał
na nich twardy sen.
Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a
dzieliła go od nich spora odległość.
Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie
w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu ».
PSALM RESPONSORYJNY: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam - Chrystus - duchem
ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było
potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i
ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka,
tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy
was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię
prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie i wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność?
Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za
to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny.

Intencje mszalne 24 II – 3 III 2019
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

PONIEDZIAŁEK - 25 II
18.00 – za + Leona Szyszka (od sąsiadów)
WTOREK - 26 II
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Edytę Knopek w I r. śm. 2) za +
Hedwig Kusch w I r. śm 3) za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja,
Erykę, Ernesta i Franciszka Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka i ++ z pok. Szczeponik,
Szymaczek, Broja, Kycia 4) za + Andrzeja i Wilhelma Langer, dziadków z obu stron 5) za +
ojca Norberta Sikora z ok ur. 6) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z
pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny 7) za + siostrę Łucję Grucza w rocz. ur. 8) za + Józefa
Bednorz (od rodziny Cieślik)
ŚRODA - 27 II
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. z pr. o zdr. i błog. dla
całej Rodziny
CZWARTEK - 28 II

18.00 – za + Dietera w dn. ur., jego rodziców i dziadków
PIĄTEK - 1 III I-szy piątek
18.00 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++ rodz. Gertru
dę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Henryka, dziadków
Goławski, Zgorzelski, ++ z pok. oraz za + o. Joachima i jego rodziców
SOBOTA - 2 III I-sza sobota
8.00 – w int. Czcic. Różańca św.; za + Józefa Bednorz (od rodziny Kaczmarek)
18.00 – (int. wolna)
3 III - VIII NIEDZIELA ZWYKŁA (kolekta na potrzeby Diecezji i Sem. Duch.)
8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana, Ambrożego Sikora, siostry Łucję i
Annę, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Józefa Bednorz i Bernadetę Gałąska
(od rodziny Skrzypczyk)
12.00 – 18.00 - ADORACJA

Ogłoszenia parafialne
24 II 2019

1. Dziś nie ma nabożeństwa po południu.
2. We wtorek najbliższy 26 lutego o g. 19.00 w bibliotece obok kościoła spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze” i o możliwościach wsparcia finansowego.
3. W poniedziałek 4 marca o g. 16.00 Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach zaprasza na
DRZWI OTWARTE.
4. W tym tygodniu przypada I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu
na rozpoczęcie Dni Eucharystycznych przed Środą Popielcową.
6.

Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 2 III - Konieczny, Pietrek, Kłak, Nawrath, Wienchol, Wienchol, Slenczek, Sus, Nowak. 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.

7.

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

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

