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„Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.”
Sól ma różne zastosowania. Była środkiem konserwującym - chroniła produkty przed
zepsuciem. Skoro Jezus mówi, że my, Jego uczniowie, mamy być solą, to znaczy, że Kościół jest po to, by świat nie ulegał zepsuciu.
Można by się zastanawiać, jak wyglądałaby dziś rzeczywistość, gdyby nie ustawiczne
wołanie Kościoła w obronie życia i jego sprzeciw wobec eutanazji, manipulacji genetycznych czy klonowania. Można by się zastanawiać, w jakim świecie żylibyśmy, gdyby nie
sprzeciw Kościoła wobec ideologii podważających najbardziej oczywiste prawa natury;
gdyby zabrakło jego głosu broniącego podstawowych wartości, takich jak bezpieczeństwo
rodziny czy nierozerwalność małżeństwa.
Ale sól ma też walory smakowe. I ten walor, że sól nadaje smak, jest ważniejszy. Skoro
-jako uczniowie Jezusa -jesteśmy solą ziemi, to mamy przyczyniać się do tego, by smak życia i smak świata był lepszy. W praktyce oznacza to, że swoim zachowaniem, słownictwem
czy sposobem odnoszenia się do ludzi winniśmy roztaczać wokół siebie aurę życzliwości i
poprawiać atmosferę panującą wokół nas. Ale skoro sól może także utracić swój smak,
trzeba wobec tego zachowywać czujność.
Ale Jezus mówi, że mamy być również światłem świata. Jezus zdaje się mówić: „Musicie być widoczni". Co to za światło, które jest schowane? Nikomu nic po słońcu, które zaszło. Wiara powinna być publicznie okazywana - musi być dobrze widoczna. Chodzi zatem
o odwagę i dumę chrześcijańskiego życia.
Ale Jezus zwraca też uwagę, że tym, co ma oświecać ludzi, co ma ich przekonywać,
powinny być przede wszystkim nasze uczynki. Chrystusowi nie chodzi o to, byśmy mówili
innym, jak trzeba żyć, ale żebyśmy pokazali, że da się tak żyć. Nie słowa, ale czyny są solą
i światłem. Jakie czyny?
Pisze o tym Izajasz: Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy,
nagiego przyodziej czyli to co znamy pod pojęciem: uczynki miłosierdzia.
„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego
ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem! »
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe
światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

PSALM RESPONSORYJNY:

Wschodzi w ciemnościach jak światło
dla prawych.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszczące słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego
więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opiera-ta się nie na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśłi sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala
się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie ».

Intencje mszalne 9 - 16 II 2020
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
PONIEDZIAŁEK – 10 II
św. Scholastyki, dz.
18.00 – za + Klarę i Antoniego Griksa, ich rodziców i ++ z pok.
WTOREK - 11 II NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
18.00 - do B. Op. pw. M B Lourdzkiej w intencji wszystkich chorych naszej Parafii
( z obrzędem Namaszczenia Chorych)
1) za + Agnieszke Stopa w I r. śm. 2) za + Zuzannę Poloczek w r. śm. i ++ z pok. 3) za +
syna Sławomira z ok. ur, i ++ z pok. 4) za ++ rodz. Martę i Norberta, teściów Zofię i Stanisława, dziadków z obu stron i ++ z rodziny 5) za + męża Stanisława Brutkowskiego, rodziców z obu stron i ++ z pok. 6) za ++ rodz. Fryderyka i Marię Grzegorczyk, brata Pawła,
Bertę, Augusta i Ingrydę Wilczek, dziadków i ++ z pok. Grzegorczyk, Wilczek, Leder, Sławicki 7) do B. Op. pw. MBNP o powrót do zdrowia dla Marysi 8) za + Annę i Kurta Kulosa, Ernesta Iwan, Annę Widurską, Marię Pasternak, Barbarę i Herberta Nowak i ++ z rodz.
Kulosa, Iwan, Pasternak
ŚRODA - 12 II
MSZA SZKOLNA
18.00 – za ++ rodz. Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię Klasik, zięcia Krzysztofa, 3
szwagrów, siostrzeńca Krystiana i ++ z pok.
CZWARTEK - 13 II MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – za + matkę Ernę Szczeponik, ojca Rudolfa, rodz. Elżbietę i Rajmunda Mainka,
brata Erharda, szwagra Wolfganga i ++ z pok.
PIĄTEK – 14 II św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy
18.00 – za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, matkę Elżbietę Rakwic, Otylię, Augustyna i
Kurta Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok, ++ z pok. i d. w cz. c.
SOBOTA – 15 II
18.00 – za + Józefa Bednorz w I rocz. śm.
VI NIEDZIELA – 16 II (kolekta na nasz kościół))
8.00 – za + męża Ingberta, jego rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka, brata Gintera, Annę i
Antoniego Wilczek, szwagrów Ernesta i Alojzego i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + matkę Adelajdę Bomba z ok ur.,
ojca Waltera, dziadków i bratową Marię 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i
Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za + Adelajdę

Pieczka w 30 dz. po śm. 4)do B. Op. pw. św. Charbela i św. Rity o pomyślne wyniki leczenia, opiekę Anioła Stróża, o zdrowie dla Kubusia w dniu jego 3 urodzin
14.30 – nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki

Ogłoszenia parafialne
9 II 2019

1. Serdecznie zapraszam na Nieszpory Niedzielne o 14.30
2. We wtorek obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. O g.18.00 Msza św. w
int. wszystkich naszych chorych i cierpiących. Zapraszam chorych i tych, którzy się
źle mają, a członków rodziny i sąsiadów proszę o pomoc w dotarciu do kościoła. W cza
sie Mszy św. będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych.
3. We wtorek kancelaria nieczynna.
4. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży (spotkanie dla
kandydatów do Bierzmowania).
5. W piątek czcimy Patronów Europy św. Cyryla i Metodego.
6. W przyszłą niedzielę w 16-ty dzień miesiąca o g.11.00 Msza św. zbiorowa.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 15 II – Borkowski, Hermanza, Kałuża, Bryła,
Pajdziński, Wolny, Szyga, Sukienik, Woźniak. Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. 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: 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

