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Drodzy Parafianie! 

Dzisiejsza Ewangelia kreśli przed nami obraz Jezusa Dobrego Pasterza. Oto posłani z mi-

sją głoszenia  Dobrej Nowiny, z misją wzywania do nawrócenia, uczniowie wracają do swo-

jego Mistrza. Są utrudzeni, ale szczęśliwi. Z radością opowiadają Jezusowi o wszystkim, co 

zdziałali i czego nauczali. Widząc zaś utrudzonych uczniów, Jezus mówi: „Idźcie wy sami 

osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco". Jezus nakazuje uczniom, aby zostawili to 

wszystko, czym się na zajmowali, i aby udali się na miejsce pustynne, aby tam odpocząć. 

Apostołowie spełnili to, co im Jezus polecił. Udali się na miejsce pustynne. 

Są wakacje. Dla wielu czas odpoczynku. Dla większości jednak czas pracy. Kiedy jednak 

mówimy o odpoczynku, trzeba pamiętać, iż człowiek to nie tylko ciało. A zatem odpoczynku 

potrzebuje nie tylko nasze ciało, ale także nasza dusza. A dusza nasza odpoczywa, gdy zbliża 

się do Pana. Szczególnym czasem odpoczynku duszy jest czas spotykania się z Jezusem na 

Eucharystii.  

W codziennym pośpiechu niezwykle trudno jest usłyszeć głos Boga. On bowiem mówi 

w ciszy. Warto zatem wejść w ciszę na polu czy w ogrodzie, a z pewnością w ciszę najbliż-

szej świątyni. W ciszy pragnie do nas mówić Pan. 

Czas modlitwy, czas nawiedzenia w ciszy kościoła w którym jest obecny Najświętszy Sa-

krament, czas w którym otwieramy księgę Biblii, to czas mojego spotkania z Pasterzem, który 

pragnie bym wraz z Nim i w Nim odpoczął. Bym z Nim i w Nim nabrał sił. Można tylko zapy-

tać, czy ja chcę być z Chrystusem i w Chrystusie. 

 

Stąd też Dobry Pasterz i nas zaprasza:  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-

ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". On pragnie nas prowadzić na miejsca, gdzie możemy 

odpocząć, gdzie możemy zaczerpnąć nowych sił. On pragnie nas karmić. Czyni to dając nam 

siebie w Eucharystii. 

 

Jezus jest naszym pasterzem; On sprawia,  iż niczego nam nie brakuje; On, który daje nam 

czas pracy i odpoczynku; On, który pragnie nas prowadzić po właściwych ścieżkach - ścieżkach 

prowadzących ku zbawieniu.  

On jest z nami  również w chwilach trudnych, gdy drogi naszego życia znaczone są tru-

dem, cierpieniem, samotnością. On zawsze jest z nami. Troszczy się, abyśmy, podążając za Nim, 

doszli do domu Ojca, w którym zamieszkamy po wieczne czasy.  

 

www.ziemiecice.eu            www.swietoszowice.pl 



Intencje  mszalne 19 – 26 VII  2015 
 

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  19  VII      (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy) 

 8.00 – za + Franciszka Gołąbek w I r. śm. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za  
                             otrzymane łaski  w 60 ur. Anny Klimala z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 

 
 
PONIEDZIAŁEK   -  20  VII   bł. Czesława 

 8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i  
            Karola Wicha, rodzeństwo i Henryka Kudlek 
 
 
WTOREK    -   21 VII  
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + matkę Anastazję Żyłka, syna Kry-
stiana, 2 mężów, rodz. Żyłka, Kołodziej, Giebel, Iwonę i Jacka Pilarskich, Jerzego Długosz 
i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, jego rodz. Juliannę 
i Alojza,   i ++ z rodz. Cipa, Rum, Latusik 3) za + Helenę Dziedzic (od znajomych z Zie-
mięcic) 
 
ŚRODA  -  22  VII    św. Marii Magdaleny 

 8.00 – za ++ rodz. Stanisława i Eudokię Mazur, brata Józefa, rodz. z obu str., rodziców z  
            obu stron i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  –  23  VII   św. Brygidy, zak., Patronki Europy                            
 8.00 – w int. Kornelii Milan z d. Cipa z podz. za pomoc  z brośbą o Boże błog. i opiekę 
 
PIĄTEK  -  24  VII   św. Kingi, dz.   
 8.00 – za + męża Ignacego, syna Janusza, rodz. Szeląg, Bednorz 
 
SOBOTA    -  25  VII   św. Jakuba, Ap.     
 

18.00 – za ++ rodz. Antoniego i Wandę Pieleń i ++ z pok. Pieleń, Jagielnicki 
 
 
XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  26  VII      (kolekta na nasz kościół) 

 

 8.00 – za + syna Sebastiana, męża Adolfa Szyguła 
 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  za + Krzysztofa Borkiewicza i ++ z rodz.  
                                                                                                                         Borkiewicz 
 
 



Intencje  mszalne 26 VII – 2 VIII 2015 
 

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  26  VII      (kolekta na nasz kościół) 

 

 8.00 – za + syna Sebastiana, męża Alfreda Szyguła 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  za + Krzysztofa Borkiewicza i ++ z rodz.                 

                                                                                                                          Borkiewicz 

 
 
PONIEDZIAŁEK   - 27  VII   św. Anny i Joachima, Rodziców  NMP 

 8.00 – za ++ teściów Marię i Fryderyka Grzegorczyk, syna Pawła, Karola Latoska i d. w 

cz.  

 

WTOREK    -   28  VII  
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Herberta Grzeganek, rodzi-

ców, teściów, siostrę, synową, ++ z pok. i d. w cz. c. 2) za + męża Huberta Schydlo w 5 r. 

śm., rodz. Marię i Jerzego Plichta, teściów, szwagrów, brata Jacka i pok.  

 

 

ŚRODA  -  29  VII   św. Marty 

 8.00 – za + męża Oswalda, jego rodz. Gustawa i Konstantynę Thürmer,  Marię i Jerzego  

            Plichta, brata Jacka, 4 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Thürmer, Plichta i pok. z  

            obu str. 

 

CZWARTEK  –  30  VII    
 8.00 – za + Andrzeja Kiełb w 3 r. śm 

 
PIĄTEK  -  31  VII    św. Ignacego z Loyoli, kapł.                                                                            
 8.00 – za + Józefa Mike w 20 r. śm., żonę, rodz. z obu str. 

 
SOBOTA    -  1  VIII   św. Alfonsa Marii Liguori, bpa i dra K-ła             
 

12.00 – w int. nowożeńców Jędroszkowiak – Jendrysik 

 

18.00 – za + matkę Jadwigę Kijas w r. śm., ojca Wilhelma,  ++ z pok. i d. w cz. c. 

 
 
XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  2  VIII      (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duch.) 

 

 8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i  

            Karola Wicha, rodzeństwo i Henryka Kudlek 

 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;   



 

Ogłoszenia parafialne 
19 VII 2015 

 
 

1.  W czasie wakacji Msze w ciągu tygodnia są rano. We wtorek wieczorem. 
 
2.  Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte) 

 
3.  W dniach 20 – 25 lipca na Górze św. Anny odbywać się będzie Święto Młodzieży. 

 
4.  W niedzielę 2 VIII można zyskać odpust „Porcjunkuli”. Warunki: Spowiedź i komunia 

św., nawiedzenie kościoła, odmówienie Wierzę w Boga ... i Ojcze nasz..., dowolna 
modlitwa w int. Ojca św. oraz wolność od jakiegokolwiek grzechu, nawet powsze-
dniego. 

 
5.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie:  

       25 VII - Gałązka, Stera, Kapica, Miczka, Ślimak, Dudek, Gawlik, Mańka,  
         1 VIII - Ulfik, Lis, Semak, Jacek, Spende, Lubicki, Biskupek, Kozak, Kosiński  

Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie może niech się zamieni, aby ni-
kogo nie brakowało.  

 
6.   Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na Diecezjalny Fundusz Oświatowy. W przyszłą nie-

dzielę składamy ofiary na nasz kościół. 
    

 

 
Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 

 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 
I i II Mular Andrzej, Miedary i Kirszniok Judyta, Świętoszowice 
I i II Chludziński Dariusz, Ziemięcice i Chodnicka Ewelina, Tarnowskie Góry 

 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 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  


