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_________________________________________________________________________ 
Drodzy! 
Niewiele się zmieniło od czasów Jana Chrzciciela. Kryzysy nadal dręczą poszczególnych 
ludzi, całe społeczeństwa i narody.   

Jan jest - można by tak powiedzieć - jednym z nielicznych specjalistów od wychodzenia 
z kryzysów. Przyszło mu żyć w sytuacji głębokiego kryzysu zarówno politycznego, spo-
łecznego, jak i religijnego.  

Trzeba było wskazać drogę wyjścia. Jan czyni to w sposób bezbłędny.   
Jego zdaniem jest tylko jedna droga przezwyciężania kryzysu - droga pracy u podstaw. 

Nie pomogą żadne, nawet najpiękniejsze hasła, długie dyskusje, szczegółowo wypracowane 
programy, jeśli nie przekona się człowieka, że on sam musi być lepszy.   

 
Drodzy! Wszelkie kryzysy mają swe źródło w sercu człowieka. Jeśli uda się udoskonalić 

serce, kryzys zostanie przełamany; jeśli nie, kryzys się pogłębi.  
Praca u podstaw łączy się nierozerwalnie z ukazaniem gwiazdy nadziei lepszego jutra. 

To dla tego radośniejszego jutra człowiek może zmobilizować swe siły i stać się lepszym.  
Czegóż to Jan wymagał?  Długich modlitw?  Częstszego chodzenia do świątyni?   
Dodatkowych składek na budowę pomników?  Nie!  
Od urzędników domagał się uczciwości; od zbierających podatki - sprawiedliwości;  

od żołnierzy - unikania przemocy; od wychowawców - umiłowania prawdy; od sprawują-
cych władzę - przestrzegania prawa moralnego; od każdego człowieka – bycia miłosiernym.  

Jan jest wielkim realistą. Wzywa do pracy nad  uczciwością człowieka. Traktuje uczci-
wość jako najbardziej podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam gdzie brakuje 
wartości moralnych, żaden kryzys - ani polityczny, ani społeczny, ani gospodarczy, ani reli-
gijny - nigdy nie zostanie przezwyciężony.  

Moralnie wartościowy człowiek spełni dobrze wszystkie swoje obowiązki, a wówczas 
społeczeństwo może na niego liczyć, może darzyć go swoim zaufaniem i z radością korzy-
stać z owoców jego pracy wiedząc, że są one zawsze solidne.  

Kto zatem chce zobaczyć lepsze jutro, winien dobrze przemyśleć wskazania Jana 
Chrzciciela i rozpocząć pracę u podstaw - doskonalenie swego serca. 

To stanie się podstawą na lepsze czyli radośniejsze jutro. 
 
 

www.ziemiecice.eu 

 



 



Intencje  mszalne 14 - 21  XII  2014 
                              
III NIEDZIELA  ADWENTU GAUDETE  - 14 XII    (kolekta na nasz kościół)   

  8.00 – za + ojca Rudolfa Skandy w 15 r. śm., matkę Adelajdę, dziadków Sikora, Skandy,  
             Grzegorczyk, Korgel 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Dorotę Pasternak w 30 dz. po śm. 
 

14.30 –  nabożeństwo  adwentowe 
 

PONIEDZIAŁEK   – 15 XII   
17.45 – za + syna Zygfryda Samol z ok. ur. i pok. z obu str.   
 
WTOREK  –  16  XII   
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Henryka Mularczyk, syna 
Andrzeja, rodz. z obu str. i ++ z pok. 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józe-
fa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za + Urszule Długosz w 30 dz. 
po śm. 4) za + męża Waltera Bomba w 10 r. śm., rodziców, teściów, siostry Elżbietę i Ernę, 
brata Ryszarda, szwagrów, szwagierkę Hildegardę i ++ z pok. Bomba, Dudek  5) za + ojca 
Norberta Sikora, dziadków Materla, Sikora, Miczka, Iwan i ++ z pok. 6) za + ojca Wiesła-
wa Świeboda i ++ z rodziny Świeboda, ojca Józefa Bodzioch, brata Wiesława i ++ z rodz. 
Bodzioch, Alicję i Władysława Stępień, ++ z rodz. Jachowicz, Kubarski, Górski, Kaszuba, 
Katarzynę i Pawła Kaczmarczyk, ciocię Klarę, Julę, koleżanki Gosię, Klaudię, Michała Ci-
chorowskiego, dziadków z obu str. i ++ z rodz. Świeboda, Bodzioch, Schab, Zając 
 
 
ŚRODA    –  17  XII      
17.45  – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, Gertrudę i Floriana Sikora, siostry, braci,  
              szwagra i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  –  18  XII      
17.45 – za + w Niemczech Herberta Danisz 
 
PIĄTEK   -  19  XII              
17.45  – za + Urszulę Długosz (od koleżanek z pracy Rity S., Gertudy N., Iwony K.) 
 

SOBOTA   - 20  XII   św. Łucji, dz. i m.   
18.00 - za + Urszulę Długosz (od koleżanek) 
 
IV NIEDZIELA  ADWENTU   - 21 XII    (kolekta na nasz kościół)   

  8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła Lis, Hildegardę i Henryka Lis, Martę i Paw 
            ła Sikora, Marię, Józefa, Ambrożego, Martę i Jana Sikora, Łucję, Franciszka, Jo 
            achima Miczka, Herberta Szeja i pok.  
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
14.00 –15.30 – okazja do Spowiedzi 



Ogłoszenia parafialne 

14 XII 2014 

 
 
 

 

1.    Zapraszam serdecznie na Nieszpory adwentowe o 14.30.  
 
2.    W piątek 19 XII odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną od g. 9.30. Zgło 
      szenia w zakrystii 

 
3. Zwracam się z wielką prośbą do wszystkich Parafian o korzystanie z materiałów 

odblaskowych rano jak jest szaro i wieczorem.  

 

4. Zgodnie z tym co usłyszeliśmy w liście episkopatu również w naszej Parafii gościć będą 
przez tydzień młodzi z zagranicy. Mamy do ugoszczenia jeden autokar, a więc ok 50 lu-
dzi. Zaleca się, aby Młodzi gościli w naszych domach, gdzie jest też młodzież. Sąsiedzi 
zaś są proszeni, aby pomagać tej rodzinie. Zgłoszenia Rodzin w zakrystii lub w kancela-
rii. 

5. Zapraszam  też samą naszą Młodzież do włączenia się pracę przez wolontariat, aby jak 
najlepiej zorganizować pobyt w naszej parafii. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub 
w kancelarii. 

 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 20 XII - Mainka, Lewicki, Rother, Smolarczyk, 

Iwan, Szuwald, Molenda, Mainka. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu 
nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 
 
 
 

Przybądź Panie, bo czekamy! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po Roratach         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 1240 1343 1111 0000 2359 2502  


