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Z Komunikat na II niedzielę Wielkiego Postu “Ad Gentes”
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i
Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą
Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.
Tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny w
całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi
Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji,
światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na
Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w
naszych sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do
ofiarności i zaangażowania misyjnego.
Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom wysyłając SMS-a o treści Misje na numer 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT).
SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej,
którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. Możemy również objąć
patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji na ten temat
na stronie internetowej www.misje.pl.
Dzięki naszemu wsparciu duchowemu i ofiarności polscy misjonarze głoszą Ewangelię
o zbawieniu na wszystkich kontynentach. Budują kościoły, kaplice i sale katechetyczne, w
których rozbrzmiewa słowo Boże i modlitwa. Formują katechistów, prowadzą szkoły, bursy,
świetlice dla dzieci. Prowadzą liczne ośrodki zdrowia i szpitale. Pomagają potrzebującym
wsparcia duchowego i materialnego, karmią głodnych, leczą chorych, podtrzymują na duchu tych, którzy cierpią z powodu nędzy i wykluczenia społecznego. Ich wieloraka służba
ubogim i cierpiącym jest możliwa dzięki naszej hojności.

W imieniu misjonarek i misjonarzy serdecznie dziękuję za pamięć, pomoc i zaangażowanie misyjne, tak duszpasterzom, jak i wiernym świeckim w Polsce. Dziękuję za uległość
natchnieniom Ducha Świętego, świadectwo ewangelicznego braterstwa i troski, by Chrystus
był głoszony na całej ziemi.
Niech Duch, który wzbudza w nas miłość do sióstr i braci na misjach, i który owocnie
prowadzi dzieło ewangelizacji w świecie obficie udziela wszystkim świateł i łask. Niech
czyni nas uczniami-misjonarzami, gorliwie realizującymi mandat misyjny Chrystusa.
Wszystkim, którzy wspierają misje z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
+ Jerzy Mazur SVD Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Intencje mszalne 17 - 24 III 2019
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17 III (kolekta na kościół i zbiórka na mi
8.00 – za ++ rodz. Huberta i Łucję Białasik, męża Herberta Kroll,
sjonarzy)
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

PONIEDZIAŁEK - 18 III
11.00 – pogrzeb + Krzysztofa Bem
18.00 – za + Józefa Bednorz (od sąsiadów)
WTOREK - 19 III UROCZ. ŚW. JÓZEFA, OBLUBNIEŃCA N M P
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Józefa Sobiech 2) za + Gintera Josch z ok. ur., ojca Jerzego i ++ z rodz. Josch, Liszka 3) za ++ rodz. Alojzego i Annę Bednorz, Józefa Bednorz, córkę Bernadetę, pok. Bednorz, Massarczyk 4) za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Pieczka, mężaHerberta, siostrę Klarę, Antonię i Alojzego Niedziela 5) za ++
rodz. Teodora i Karolinę Pasternok, siostrę Rutę, dziadków Gurowiec, Pasternok i ++ z
pok. 6) za + matkę Rother jej męża Wiktora, matkę Rut Ziener, dziadków Kapek, Knappe,
Zeiner, Niesporek, kuzynaHelmuta, kuzynkę Ludgardę i ++ z pok. 7)za + Monikę, Marię,
Zofię, Piotra i Pawła Błażytko , ++ z rodziny Mainka i pok. 8)za ++ rodz. Łucję i Jana Klimala, Helenę i Adolfa Bielesz, braci Andrzeja, Bernarda, Jana, szwagierkę Anielę i ++ z
pok. 9) za + Józefa Bednorz (od górników) 10) za ++ sołtysów Elfrydę Nierobisz, Manfreda
Woźnica, Karola Drzymała i Helmuta Kapek 11) za + Wilhelminę i Emila Kucza, rodz. Jadwigę i Stanisława Kucharczyk, 2 braci, bratowe, dziadków i pok. Kucharczyk, Opolka 12)
za + męża Bernarda Szuwald w r. śm., Jadwigę i Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i ++
z pok 13) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł z ok. 18 ur. Kingi z pr. o błog, dary
Ducha Św i zdr. dla całej Rodziny.
ŚRODA – 20 III
18.00 – za + Emilię i Adolfa Skrabania, ++ z pok. i d. w cz. c.
CZWARTEK - 21 III
18.00 – za + Marię Konieczny (od sąsiadów)
PIĄTEK - 22 III
17.45 – za + Gertrudę Gralla w 30 dz. po śm.
- Droga Krzyżowa
SOBOTA - 23 III
18.00 – za + męża i ojca Marka Śliwińskiego w r. śm. i ++ z pok.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 24 III (kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjny w
Rusinowicach)
8.00 – (int. wolna)
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Teresy z pr. o błog. i zdr. dl;a całej Rodziny
- błog. rocz. dz. Łukasza Golec
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
III-cia nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
17 III 2019
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Kazania
będzie głosił ks. Cisek Wojciech z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary
na Boży Grób.
2. Jutro w poniedziałek spotkanie Marianek o g. 17.00.
3. We wtorek o 18.45 w Świetlicy obok kościoła odbędzie zebranie wiejskie w celu
wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Należy mieć ze sobą dowód osobisty.
4. W czwartek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
5. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę św. w piątek.
6. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 23 III - Grabas, Penkala, Świątczak, Mańka, Dominiczak, Oczko, Trafny, Oleszko, Skalec, Wojtyłko, Tomanek, Wojtyłko. 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. Dziś jeszcze zbiórka na misjonarzy. Za tydzień
kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach

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

Zapowiedzi przedślubne
Kozioł Patryk, Świętoszowice i Justyna Cieślik, Przezchlebie
Kłaczka Robin, Przezchlebie i Patrycja Kłaczka z d. Niedzielska, Przezchlebie

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

