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Drodzy!
Podobno miłość niejedno ma imię. Już przywykliśmy do mówienia i słuchania o miłości rodzicielskiej, o miłości narzeczonych, małżonków. Dziś Jezus przypomina nam o jeszcze
jednej ważnej miłości, często zapominanej i niechcianej, o miłości nieprzyjaciół. "Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół" .
Dlatego w Starym Testamencie znalazła się zasada „oko za oko, ząb za ząb”, która – jak na
tamte czasy – była wyrazem sprawiedliwości. Pan Jezus pomĳa i odsuwa prawo Hammurabiego. Głosi nowe: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół" .
Ta trudna miłość nieprzyjaciół zaczyna się od zdolności i gotowości do przebaczania. Każdy z nas (być może niejeden raz) został obrażony, oszukany, albo skrzywdzony.
Pamiętamy być może, że w takich chwilach chciałoby się oddać z nawiązką.
Tymczasem Jezus maluje przed naszymi oczyma dobroć Boga Ojca i zachęca, byśmy
stawali się do Niego podobni. "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski"
. Zobaczcie, że Jego słońce świeci dla dobrych i złych, i Jego deszcz pada dla wszystkich
ludzi, bez względu na to, czy ich lubicie, czy nie! Dlaczego więc słońce waszej życzliwości
tak szybko chowa się za chmurami nieporozumień i konfliktów? Dlaczego deszcz waszej
dobroci zrasza tylko serca tych, z którymi dobrze żyjecie, a omĳa tych, z którymi wam się
nie układa? Jezus przestrzega nas, byśmy nie ulegali odruchom zranionej dumy. To bowiem
sprawia, że niechęć i uprzedzenia rosną i przemieniają się w ślepą nienawiść, żądzę odwetu
i zemsty.
O wiele trudniej, ale też o wiele pożyteczniej, jest pójść w drugą stronę, w kierunku
pojednania i przebaczenia. Wtedy nadstawienie drugiego policzka i miłość nieprzyjaciół
oznaczają, że pomimo doznanych krzywd nie mszczę się na drugim człowieku, ale modlę
się za krzywdziciela, o jego nawrócenie, o jego zbawienie, o przebaczenie mu grzechów.
Czy nie tak właśnie zachował się Jezus, umierając na krzyżu: "Ojcze przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią"? Czy nie dlatego również w modlitwie, której nas nauczył, jest wołanie
o odpuszczenie naszych grzechów, „tak jak my odpuszczamy” tym, którzy wobec nas zawinili? Czy nie jest to codzienna szkoła miłości nieprzyjaciół?
Drodzy! Jezus nie tylko nakazuje, ale i sam daje moc i odwagę miłości nieprzyjaciół.
On sam daje nam siebie w Eucharystii. Bez Niego nie damy rady. Z Nim zaś - wszystko.
Amen.

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku
publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem
o pomoc finansową.
Jakub Hazelbusz jest 3-letnim mieszkańcem
Przezchlebia w województwie śląskim. W grudniu
2019 roku chłopiec zaczął uskarżać się na ból kolana i
nóżki, później przestał chodzić - początkowo
zdiagnozowano u niego zapalenie stawu biodrowego.

30 grudnia Kubuś trafił do szpitala w Tarnowskich Górach w podejrzeniem zapalenia
płuc, jednak wykonane badanie USG uwidoczniło guzy w węźle chłonnym i na kręgosłupie.
Aktualnie chłopczyk jest pacjentem Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej
zabrzańskiego szpitala, gdzie postawiono finalną diagnozę - Neuroblastoma IV
stopnia.
Kubuś jest na początku swojej drogi do wyzdrowienia, ale już teraz lekarze mówią,
że niezbędne będzie również leczenie przeciwciałami anty-GD2, by zwiększyć szansę
na pokonanie nowotworu. Niestety ten ostatni etap nie jest refundowany i środki
finansowe rodzice będą musieli pozyskać sami.
Kubuś bardzo lubi bawić się autkami, klockami, samolotami z bajki Super Wings.
Chętnie spędza również czas na układaniu puzzli, kolorowaniu i oglądaniu bajek. Jednak
najbardziej lubi bawić się ze swoimi braćmi - 5-letni Antosiem i 9-letnim Rafałem.
Łącząc nasze siły możemy pomóc Kubusiowi i jego rodzinie. Zachęcamy Państwa do
wsparcia procesu leczenia chłopca poprzez dobrowolne darowizny lub podzielenie się 1%
podatku. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy.
*Apel powstał w oparciu o dane z 27.01.2020r.
Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
67 1050 0099 6781 1000 1000 0934
lub
1% KRS 0000248546 cel szczegółowy: „Jakub HAZELBUSZ”
_______________________________________________________________________
Drodzy Parafianie. Z tego, co wiadomo o tym leczeniu jest to koszt ok. 1 miliona złotych.
Wspomóżmy swomi ofiarami.

Intencje mszalne 23 II - 1 III 2020
VII NIEDZIELA – 23 II (kolekta na nasz kościół))
8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta,
Szyszka, Buchta i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok 60 ur. Krzysztofa z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny
12.00 – 18.00 - ADORACJA
PONIEDZIAŁEK – 24 II ADORACJA OD 13.00
18.00 – za + Hedwig Kusch w 2 r. śm., zięcia Jana Trojanowskiego, rodz. Elfrydę i Ryszar
da Badura, teściów Jana i Annę Kusch i pok. z obu stron
WTOREK - 25 II
ADORACJA OD 13.00
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Gralla w I r. śm. 2) za +
Marię Konieczny w I r. śm., jej męża Grzegorza i dziadków 3) za ++ Franciszkę i Piotra
Pieczka, rodz. Adelajdę i Herberta Kowolik i ++ z rodz. Pieczka, Kowolik 4) za + Andrzeja
Langer z ok. ur., ojca Wilhelma i ++ z rodz. Langer, Gajda, Kaleciak 5) za + męża Kazimierza Lubickiego, teścia Henryka, ++ rodziców, brata i ++ z rodz. Szeliga 6) za + Piotra Maśnica (od rodz. Czuga i Włodarski) 7) za + ojca Norberta Sikora z ok. ur. 8) za + męża Jana
Najbar, jego brata Władysława, rodz. Annę i Macieja Barszczak, Marię i Piotra Najbar i
pok. z obu stron
ŚRODA POPIELCOWA - 26 II
(kolekta na kościół i zbiórka na naszych misjonarzy)
9.15 – int. wolna
18.00 – za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja, córkę Urszulę,
Erykę, Ernesta i Franciszka Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka i d. w cz. c.
CZWARTEK - 27 II
18.00 – za + Dietera, rodz. Łucję i Rafała, dziadków, kuzynów Wernera i Joachima i d. w
PIĄTEK – 28 II
cz. c.
18.00 – za + ciocię Edytę Kruzel w 3 r. śm., Wiktorię i Donata Szczeponik, Erykę i Ernesta
Szymaczek, kuzynkę Urszulę Broja i ++ z pok.
- Droga Krzyżowa
SOBOTA – 29 II
18.00 – za + matkę Matyldę Konieczny w r. śm., ojca Tomasza, męża Alojzego Poloczek,
rodz. Poloczek, dziadków Konieczny, Poloczek, Porada, szwagrów Franciszka i
Henryka, szwagierki Urszulę i Różę i ++ z pok.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 III (kolekta na Diecezję i Seminarium Du
8.00 – za + męża Ernesta Nawrath w 3 r. śm., rodziców z obu stron
chowne)
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Łucję i Stefana Moskal (od rodziny z
Pomorza)
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
I-sza nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
23 II 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. 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.
3. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
4. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna.
5. Dla rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła w domach
osób fizycznych Wójt prosi o wypełnianie specjalnych ankiet do 13 marca br. dostępnych
na stronie Urzędu Gminy. Parę sztuk leży na stoliku. Ankieta nie jest wnioskiem o dofi
nasowanie.
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 29 II – Gałązka, Stera, Kapica, Miczka, Ślimak,
Dudek, Gawlik, Mańka . Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta na potrzeby Diecezji i naszego
Seminarium Duchownego.

Bądź pochwalony Boże w Trójcy Jedyny!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
Zapowiedzi przedślubne
Rakwic Paweł, Ziemięcice i Kozieł Ewa, Ożarowice
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

