Do użytku wewnętrznego

5/2020 (1068) ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

2 II 2020

www.ziemiecice.eu
www.ziemiecice.eu
www.swietoszowice.pl

__________________________________________________________________
Z Listu na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02. 2020r.
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
W dniu dzisiejszym, gdy wspominamy moment Ofiarowania Jezusa w Świątyni uczestniczymy w zapowiedzi tego, co wydarzy się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy.
Świątynia jest miejscem, w którym dokonuje się uroczyste ofiarowanie Jezusa. W ten sposób Maryja i Józef wypełniają Prawo i wyznają swoją wiarę w Boga Wszechmogącego, od
którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza, i który swą Opatrznością czuwa
nad całą naszą historią. Wiara w Bożą Opatrzność sprawiała, że – cokolwiek, by się nie
działo - człowiek czuje się prowadzony i chroniony przez Boga. Ofiarowanie Jezusa jest
więc wyrazem zaufania Maryi i Józefa do Boga i Jego słowa. Moment ofiarowania jest
również objawieniem wspólnoty, która przez wierne oczekiwanie, podtrzymuje „ogień proroctwa” i pielęgnuje Tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przedstawicielami
tej wspólnoty są prorokini Anna i starzec Symeon.
W kontekście Ofiarowania Pańskiego sytuuje się życie konsekrowane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. To ofiarowanie sprawia, że konsekrowani czują się
spadkobiercami słów św. Pawła Apostoła – już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. W
konsekwencji Eucharystia stanowi fundament całego życia osoby konsekrowanej. Ono z
Niej wypływa i ku Niej zmierza. Życie konsekrowane bez Eucharystii staje się czyś niezrozumiałym i niemożliwym do realizacji. „Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum
życia konsekrowanego — osobistego i wspólnotowego. (…) Każda osoba konsekrowana jest
powołana, aby przeżywać w niej paschalną tajemnicę Chrystusa, jednocząc się z Nim w
ofierze z własnego życia, składanej Ojcu przez Ducha Świętego. Przez sprawowanie misterium Ciała i Krwi Chrystusa umacnia się też i wzrasta jedność i wzajemna miłość tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu” (Vita Consecrata).
Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa w drugim człowieku.
Owo „umieranie” - paradoksalnie rodzi nas do życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez
przekraczanie ludzkiego myślenia, które próbuje ograniczyć nasze życie wyłącznie do doczesności.
Głosić śmierć Jezusa to przypominać światu o potędze Bożej miłości. Staje się to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, gdzie człowiek nie zawsze myśli o wieczności; boi się

dźwigać krzyż codzienności a odejście z tego świata staje się czymś tragicznym, smutnym i
niezrozumiałym.
W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragniemy podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które codziennie towarzyszą ludziom w ich
pielgrzymce do życia wiecznego. Konsekrowani, ofiarowując swoje życie Chrystusowi poprzez ślubowanie rad ewangelicznych, a zwłaszcza ślub czystości są dla dzisiejszego świata
zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności, gdzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić.
Siostry i Bracia zakonni oraz wszyscy, którzy ślubują życie radami ewangelicznymi, oddając się całkowicie Chrystusowi, wskazują, że celem naszego życia jest sam Bóg i tylko w
Nim, z Nim i dla Niego możemy odnaleźć spełnienie wszystkich naszych pragnień i tęsknot.
Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowane opiece Maryi, Matce naszej wiary.
Prośmy też, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale.
„Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i
córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością
naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację,
umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze
wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna
zmierzchu” (Vita Consecrata).
+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

Intencje mszalne 2 - 9 II 2020
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO –2 II (kolekta na Diecezję i Semin. Ducho
wne oraz zbiórka na siostry klauzurowe)
8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana i Ambrożego Sikora, Annę i Pawła
Lis, Łucję i Franciszka Miczka, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora,
Nicz
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi za podz. za
otrzym. ł. z pr. o B. błog. i zdr. dla Rodziny Biskupek
14.30 – XXII Ziemięcickie Kolędowanie - koncert kolęd orkiestry z Grzybowic
PONIEDZIAŁEK – 3 II
św. Błażeja, bpa i m.
18.00 – za ++ rodz. Emila i Brygidę Chrubasik, dziadków Pawła i Helenę, Teodora i Eleonorę, Augustyna, Otylię, Pawła i Martę i ++ z pok. Nicz, Chrubasik
WTOREK - 4 II
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Mieczysława Proszowskiego w I r. śm. 2) za + Martę i Stanisława Liszka, Erntrautę i Piotra Szklorz, Helmuta
Liszka, Krystynę Piernikarczyk, dziadków i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Leona i Helenę Piernikarczyk, syna Jana, kuzyna Herberta Włochowicz, jego żonę Krystynę 4) za ++ rodz.
Franciszkę i Bolesława Marczak, Wandę i Richarda Miczka, dziadków z obu stron i ++ z
pok. 5) za ++ rodz. Luizę i Maksymiliana Miczka, Jadwigę i Waltera Kusz, dziadków z obu
stron, Jana Cieślik, Siegberta i Dariusza Mróz i ++ z pok. 6) w int. rocz. dz. Aleksandra Mainka 7) za + Mariana Skrzypczyk, żonę Matyldę, teścia Karola Spende i ++ z pok. 8) za +
matkę Felicję Glagla w 15 r. śm., ojca Jerzego i ++ z pok. Sikora, Glagla 9) za + Alojzego,
Krystynę i Jerzego Zylka, Elfrydę, Arnolda, Krystiana, Reinholda Cichorowskich, dziadków
z obu stron, ++ z pok. i za + Urszulę Broja 10) za + Luzie Konietzny (od sąsiadów) 11) za
++ rodz. Rajmunda i Elżbietę Mainka, męża Erharda, matkę Edytę Kowolik i ++ z pok. 12)
za ++ rodz. Otylię3 i Jerzego Piowczyk, brata Świętosława, matkę chrzestnę Elżbietę, teścia
Antoniego Szyguła, szwagra Józefa i ++ z pok. Piowczyk, Szyguła
ŚRODA - 5 II św. Agaty, dz. i m.
MSZA SZKOLNA
18.00 – za + męża Ernesta Porwoł w r. śm. i d. w cz. c.
CZWARTEK - 6 II św. Pawła Miki i Towarzyszy, mm. MSZA DLA MŁODZIEŻY
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu (z okazją do Spowiedzi)
18.00 – o dar powołań kapłańskich i zakonnych; za + córkę Alicję Zawada w 5 r. śm.,
męża Bronisława Wojnar, Marię i Alfreda Grzeganek i ++ z pok.
PIĄTEK – 7 II
I-szy piątek
18.00 – w int. Parafian i czcic. Najświętszego Serca Pana Jezusa; za + Gabrielę,
Agnieszkę i Karola Sydow, Elżbietę i Bernarda Klaczek, Gertrudę i Franciszka
Przybyła i ++ z pok.
SOBOTA – 8 II
18.00 – za + Leona Szyszka w I rocz. śm. ,jego rodziców, brata, siostrę i ++ z pok.

V NIEDZIELA – 9 II (kolekta na nasz kościół))
8.00 – za ++ rodz. Annę, Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, Pawła, Martę, Marię, Józefa,
Ambrożego, Jana i Martę Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, Herberta
Szeja, pok., za ++ kapłanów i d. w cz. c.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. z podz. za udany przebieg
operacji oraz pw. Matki Bożej i Aniołów Stróżów o powrót do zdrowia i potrzebne
łaski dla mamy i taty
14.30 – Nieszpory

Ogłoszenia parafialne
2 II 2019
1. Jutro wspomnienie św. Błażeja, bpa i m. Po Mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja.
2. Jutro też po Mszy św. rozbiórka dekoracji bożonarodzeniowej. Zapraszam mężczyzn i młodzież
do pomocy.
3. W środę we wspomnienie św. Agaty, błogosławieństwo chleba i wody .
4. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży (spotkanie dla
kandydatów do Bierzmowania).
5. W czwartek w dzień naszych modlitw o dar powołań od g. 17. Adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do Spowiedzi.
6. Zapraszam w I-szy piątek na Mszę św. w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca
Pana Jezusa.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 8 II – Kędziora, Jonkowski, Miczka, Bielesz,
Wawrzynosek, Nowok, Brutkowski. Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Semin. Duchowne. Dziś
jeszcze zbiórka na siostry klauzurowe. Za tydzień kolekta na nasz kościół.

Bądź pochwalony Jezu , światłości świata!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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: we 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

