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Drodzy!
Uprzedzenia, stereotypy, utarte opinie, ocenianie na pierwszy rzut oka, osądzanie kogoś po kilku
słowach lub gestach. Ludzie mają jakąś naturalną zdolność do tego by osądzać drugich po pozorach. Może i w samych sobie zauważamy podobny mechanizm, który owocuje szybkim i najczęściej błędnym osądem osoby, czy sprawy.
„Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z
oka twego brata" (Łk 6,42). Słowa wypowiedziane przez Jezusa nakazują nam zwrócić się
ku sobie samym.
To z obfitości mojego serca mówią moje usta. Co więc noszę w sercu, jakie myśli rodzą się
we mnie, kiedy spotykam sąsiada, kiedy patrzę na ekran telewizyjny i widzę twarz polityka z
innej opcji politycznej niż ta preferowana przeze mnie.
Może zauważam w sobie przy spotkaniach z innymi to echo pychy i egoizmu, które podpowiada mi, że wszystko zrobiłbym lepiej. Zauważmy, że często ludzie, którzy myślą, że mają na
wszystko najlepsze recepty i rozwiązania, że mają najlepszy pomysły dla rodziny czy wspólnoty swoim działaniem, słowami sieją „burzę", sieją niezgodę.
Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exsultate napisał: „Świat plotek, tworzony przez
ludzi krytykujących wszystko i niszczących, nie buduje pokoju".
Drodzy! Trzeba nam ciągle pracować nad poszanowaniem godności drugiego człowieka i jego
dobrego imienia.
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że poszanowanie dobrego imienia osób zabrania nam
jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które może wyrządzić im krzywdę. Dlatego godzi w dobre imię innej osoby ten kto: ją pochopnie osądza, obmawia, czyli bez ważnej przyczyny
ujawnia wady i błędy drugiego człowieka, dopuszcza się oszczerstwa, czyli rozpowszechnia nieprawdziwe i szkodliwe informacje o kimś, dając jednocześnie okazję do fałszywych sądów. Obmowa i oszczerstwo naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości.
Doskonale wiemy, że wiele tych spraw, tych grzechów jest we wspólnotach, które tworzymy.
Świadomość grzeszności zawsze powinna wzbudzać w nas chęć poprawy z wad i pracy nad cnotami. Bóg, który jest sprawiedliwym sędzią i nie ma w Nim nieprawości uzdalnia nas wierzących,
abyśmy wyrzekli się osądzania i potępiania innych.
Istotą naszego świadectwa chrześcijańskiego życia niech jest postawa miłosiernego spojrzenia i dobrych słów, które unikają oceniania i osądzania.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Syracydesa.
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego
rozumowaniu.
Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym
słowie.
Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
PSALM RESPONSORYJNY:

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: « Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? » Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą
grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak
jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak
możesz mówić swemu bratu: " Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku
", gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje
dobry owoc. Po owocu bowiem ,poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z
krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta ».
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Intencje mszalne 3 - 10 III 2019
VIII NIEDZIELA - 3 III
(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
PONIEDZIAŁEK - 4 III św. Kazimierza ADORACJA OD 13.00
18.00 – za + męża Piotra Thomanek, rodz. Małgorzatę i Romana, Klarę i Stanislawa Sla
witzki, syna Józefa, Augustynę Slawitzki i ++ z pok.
WTOREK - 5 III
ADORACJA OD 13.00
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Brunona Drzymota w I r. śm., żonę Jadwigę, syna Bernarda, rodziców i ++ z pok. 2) za + syna Sławomira w r. śm i ++ z pok.
3) za + Leona Szyszka (od sąsiadów) 4) za + Józefa Bednorz (od Heleny Kempińskiej z rodziną) 5) za + męża Pawła Grzegorczyk, jego rodziców, teściów, brata, bratową, szwagra,
zięcia Karola i ++ z pok. 6) za + Helenę Klossek w r. śm., męża Ewalda, rodziców i siostry
7) za + męża Ignacego Piowczyk, syna Świętosława, siostry, szwagrów, dziadków z obu
stron i ++ z pok.
ŚRODA POPIELCOWA – 6 III (kolekta na kościół i zbiórka na naszych misjonarzy)
9.15 – za + Józefa Bednorz (od Jana Cieślik z rodziną)
18.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika Milan, 2 siostry, 3 braci,
bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, szwagrów i ++ z pok.Milan, Spende,
Szyszka
CZWARTEK - 7 III DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
17.00 - ADORACJA
18.00 – o dar powołań z naszej Parafii: za ++ rodz. Joannę i Emila Michalik, Rozalię i
Stanisława Hazelbusz, dziadków Michalik, Grzegorczyk, ++ z pok. i za + Jana Bartoszek
PIĄTEK - 8 III
17.45 – za + brata Joachima, rodz. Łucję i Franciszka Miczka, dziadków Joachima i Fran
ciszkę Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
- Droga Krzyżowa
SOBOTA - 9 III
18.00 – za ++ rodz. Herberta i Juliannę Haida, Romana i Łucje Spende, dziadków z obu
stron i ++ z pok.
- błog. dla rocz. dz.: Miłosza Warzecha
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10 III (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Ernesta Nawrath, rodz. z obu stron, braci Pawła i Gintera, szwagra Ingberta i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Leona Szyszka w 30 dz. po śm.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
I-sza nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
3 III 2019
1. Dziś, jutro i pojutrze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu będzie adoracja Najśw.
Sakramentu tzw. Dni Eucharystyczne.
Porządek Adoracji: 13.00 - czcic. Różańca św.
14.00 – czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa
15.00 - mieszkańcy Świętoszowic
16.00 – mieszkańcy Przezchlebia
17.00 - mieszkańcy Ziemięcic.
Zakończenie Adoracji o 17.50 Adorując Najśw. Sakrament przynajmniej przez pół godziny można zyskać odpust zupełny.
2. Jutro w poniedziałek 4 marca o g. 16.00 Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach zaprasza
na DRZWI OTWARTE.
3. Środa najbliższa to ŚRODA POPIELCOWA. Msza rano o g. 9.15 i wieczorem o
18.00. Obowiązuje w ten dzień post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek miesiąca Dzień Modlitw o Powołania.
Od g. 17.00 Adoracja i okazja do Spowiedzi.
5. Kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w czwartek.
6. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w środę i w piątek.
7. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
8. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna.
9. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 9 III - Langer, Szuba, Motyka, Piwowarczyk, Tomanek, Zaczyk, Kruszewski, Szczeponik, Rzepecki. 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.
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i naszego Seminarium Duchownego. Za tydzień kolekta na nasz kościół.

Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje dary!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
Zapowiedzi przedślubne
Dul Mateusz, Ziemięcice i Nieciecka Natalia, Knurów
Kowolik Sebastian, Ziemięcice i Duchnik Marzena, Gliwice
Zaczyk Dariusz, Przezchlebie i Przybyło Sylwia, Bielsko-Biała
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

