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Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych»
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim
wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez
uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego»… Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które
niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku
liturgicznego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa jest bezcennym
darem miłosierdzia Bożego. Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona,
która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także
stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu…. Kiedy miłość Chrystusa przemienia życie
świętych - ducha, duszę i ciało - oddają oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i
sztukę angażują w to także stworzenia… Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci.
Destrukcyjna siła grzechu
…. Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana została komunia z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni
przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród
w pustynię. Chodzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem… Grzech, który mieszka w sercu człowieka objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem
innych, a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która

prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani.
Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się
"nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe" . W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się,
także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię. A
droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca
chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy
Paschalnej.
Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne
i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec
się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego
miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób
na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości
Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł
nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie,
a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej
sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób,
przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.
Franciszek
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Przekażmy 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dla naszego parafianina Piotra Koperwasa poprzez Fundację Avalon.
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Intencje mszalne 10 - 17 III 2019
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

PONIEDZIAŁEK - 11 III
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Oswalda, jego rodziców, brata Jacka, żo
nę Marię, 4 szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.
WTOREK - 12 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik 2) za + Henryka
Schuwald, Stanisława i Martę Schuwald, Otylię i Adolfa Kernert I ++ z pok. 3) za + matkę
Lidię Frychel, dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ z pok. 4) za + Agnieszkę
Stopa w 30 dz. po śm. 5) za + ojca Jerzego Dragon w rocz. śm., rodz. Józefa i Helenę Fikus
siostrzenicę Magdalenę Szewczyk, dziadków Dragon, Kowolik, Fikus i ++ z pok. 6) za +
Urszulę Lis w 3 rocz. śm., jej męża Huberta, syna Marcina i ++ z rodziny 7) za + wnuka
Roberta Nogielski (od babci i wujka Piotra) 8) za + matkę Gertrudę, wujka Grzegorza, ciotkę Walburgę, jej męża, dziadków, teściów Annę i Rudolfa Hadulla, Jana Król, Ewelinę
Hermansa, i ++ z rodziny
ŚRODA – 13 III
18.00 – za ++ rodz. Jóżefa i Hildegardę Mainka, Michała i Katarzynę Koperwas, dziadków
i
krewnych
CZWARTEK - 14 III

18.00 – za + Pawła Nowak w I rocz. śm.
PIĄTEK - 15 III
17.45 – za + męża Wendelina, rodz. Martę i Feliksa Długosz, Jana i Annę Hajda, rodzeń
stwo, bratowe, Stefanię i Helmuta Höppner, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków
Tomanek i ++ z pok.
- Droga Krzyżowa
SOBOTA - 16 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Katarzynę Skotnicką w I rocz. śm.
2) za + Annę, Wincentego i Pawłą Krawczyk, 2 siostry, 2 szwagrów, męża Alfreda, Marię i
Pawła Szyszka i ++ z pok. 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz, za otrzym. ł. z ok. 70 ur.
Cecylii z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 4) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz, za
otrzym. ł. z ok. 103 ur. Gertrudy z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 5) za + Łucję i
Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa
i pok. 6) za + Józefa Bednorz w 30 dz. po śm.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17 III (kolekta na nasz kościół i zbiórka na mi
sjonarzy)
8.00 – za ++ rodz. Huberta i Łucję Białasik, męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę
Kroll i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Ernesta Szymaczek w 15 r. śm.,
matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, Franciszka Szymaczek, Edytę Kruzel i d. w cz. c.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
II-ga nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
10 III 2019
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Kazania
będzie głosił ks. Tobiasz Dyląg z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary
na Boży Grób.
2. Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu zaprasza na DZIEŃ OTWARTY 14 marca
o g. 16.00.
3. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę św. w piątek.
4. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
5. W sobotę w 16-ty dzień miesiąca o g. 18.00 Msza św. zbiorowa.
6. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach II-ga nauka przedślubna.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 16 III - Korgel, Zawiła, Piecha, Korgel, Penkala,
Zielenski, Marmol, Sówka, Penkala. 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.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta na nasz kościół oraz zbiórka
na misjonarzy.

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
Kozioł Patryk, Świętoszowice i Justyna Cieślik, Przezchlebie
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

