
 

41/2015 (849)       WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH                  1 XI 2015 

___________________________________________________________________________________ 

Drodzy! 
Św. Jan Ewangelista w Apokalipsie ukazał nam wielką rodzinę ludzi zbawionych. Doszli 

oni do pełni szczęścia wiecznego na drodze wierności woli Bożej. Tak jak oni, tak i my winni-
śmy dążyć do pełni szczęścia w niebie. 

Codzienne ludzkie doświadczenie uczy, że szukanie szczęścia na drodze zdobywania sła-
wy, rozgłosu, władzy i osiąganiu innych wartości materialnych wcale nie zaspokaja tej tęsk-
noty i najgłębszego pragnienia miłości.  

Wizja szczęścia oparta na konsumpcyjnym stylu życia wielu doprowadziła do rozgorycze-
nia i lęku. 
Świętość jest dostępna dla wszystkich ludzi. Zdobywanie jej dokonuje się w zwykłej co-
dzienności przez wypełnianie obowiązków płynących z powołania, z wykonywania podję-
tego zawodu i życia opartego na miłości do Boga i do ludzi.  

To są święci małżonkowie i rodzice, którzy harują w trosce o dom i dzieci.  
To są święte dzieci, troszczące się o zniedołężniałych rodziców. 
Takimi są Ci, którzy w cichości przeżywają niedole i cierpienia, które na nich przyszły. 
Dzisiaj taką drogę realizują ci, którzy cierpią za wiarę w wielu krajach, szczególnie tam, 

gdzie islam sieje nienawiść do wierzących w Chrystusa, a wyznawcy islamu dokonują 
okrutnych egzekucji na chrześcijanach za ich wierność Ewangelii. 
Drodzy! Wszyscy pamiętać jednak musimy, że zdobywanie zasług na niebo kończy się 
wraz ze śmiercią. Kryterium wstępu do królestwa niebieskiego, jak powiedział św. Augu-
styn, jest miłość: „Przy końcu życia będziemy sądzeni jedynie z miłości".  

Błogosławieństwa, które dziś zostały przypomniane w Ewangelii, ujmują w prosty sposób 
to, jak możemy osiągnąć pełnię zjednoczenia z Bogiem.  
Dzisiaj pochylimy się nad mogiłami naszych bliskich. Przed naszymi oczami staną żywo ich 
czyny i całe życie. Większość z nich dawała piękne świadectwo wierze w Boga. Zapewne już 
cieszą się chwałą zbawionych. My jeszcze tego nie wiemy do końca. Modlimy się, aby ta 
chwała stała się ich udziałem.  
Pomyślmy jednak w tym dniu także o sobie.  

Czy w codzienności nie gubimy drogi do nieba?  
Czy idziemy drogą błogosławieństw do naszego wiecznego szczęścia?  
Czy kroczę drogą miłości Boga i bliźniego? 
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Intencje  mszalne 1 – 8 XI   2015 
UROCZ.  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH -  1 XI  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Jadwigę, Franciszka, Bernharda i Elżbietę Klaczek, córkę Gabrielę,  
            Anastazję i Feliksa Spende, synów, synowe  i ++ z pok.  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ Faustyna i Jadwigę Szczeponik,  
            brata Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata      
            Andrzeja, Karola i Helenę Kalus oraz do B. Miłosierdzia o uzdrowienie w Rodzinie   
            i do Ducha Św. o siłę do walki z chorobą 
14.30 – nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz 

 
PONIEDZIAŁEK   - 2  XI  WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  
 9.00 – za + syna Zygfryda Samol, rodz. Jana i Emilię Samol, syna Ernesta, rodz. Pawła i  
            Agnieszkę Knopik, córkę Cecylię, pok. z obu stron 
18.00 - za wszystkich zmarłych a szczególnie polecanych w zaleckach 

 
WTOREK  -  3 XI   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + żonę Ilzę Bagsik, rodz. Martę i 
Alojzego Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, braci Waldemara, Jerzego i Stefana, szwagier-
kę Gerdę, 3 szwagrów i ++ z pok. 2) za + Józefa Switala (od mieszkańców Świętoszowic) 
3) za + w Niemczech Aloisa Kloska 4) za ++ rodz. Adelajdę i Alfreda Koziol, Ewalda Flie-
gel, dziadków, pokrewieństwo i d.w cz.c. 
 
ŚRODA  - 4  XI  św. Karola Boromeusza, bpa      
18.00 – za + Gertrudę Jaksik z ok. ur. 
 
CZWARTEK  - 5 XI DZIEŃ MODLITW O DAR POWOŁAŃ MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – o dar powołań z naszej Parafii:  za + Helmuta Langer w II r. śm. 
 
PIĄTEK  -  6 XI  I-szy piątek              MSZA ŚW. SZKOLNA  
16.00 – w int. dzieci naszej parafii 

 

18.00 – w int. wszystkich Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++ rodz. Łucję i Fran 
            ciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Franciszka Miczka, Martę i Paw 
            ła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora 
 
SOBOTA  -  7  XI  I-sza sobota       
 8.00 – w int. czcic. Różańca św. 

18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda, brata Jacka, teściów, 4 szwa 
            grów, dziadków i pok. 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  -  8 XI  (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne oraz  

                                                                         zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”) 
 8.00 – za + Marię Szyszka w r. śm., jej męża Pawła, syna Alfreda i jego żonę Marię i pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, dziadków  
                                                                                                                Szyszka, Buchta 
14.30 – nabożeństwo  



 

Ogłoszenia parafialne 

1  XI 2015 

 
 

1.  Zapraszam na  nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz dziś o g. 14.30. 

2.  W poniedziałek WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH czyli 
DZIEŃ ZADUSZNY. Msza rano o 9.00 oraz wieczorem o 18.00 - za wszystkich zmar-

łych, a szczególnie polecanych w zaleckach.  

3.  Zalecki za zmarłych składamy do skrzynek na bocznych ołtarzach. 
4.  Różaniec za zmarłych będzie odmawiany przed Mszą św. czyli o 17.30. 

 

5.  W kancelarii są przyjmowane intencje za zmarłych na przyszły rok. Można również 
składać intencje wypisane na kartkach. 

6.  Odpusty zupełny za zmarłych można uzyskać w następujący sposób:  
     a) 1 XI od południa i cały dzień 2 XI nawiedzić kościół, odmówić Wierzę... i Ojcze               
              nasz...,  modlitwa w int. Ojca św., wolność od grzechu i przyjęcie Komunii św. 

        b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych w dniach                                              
            od 1 do 8 listopada  (w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy).  
7.  Ze względu na obchody MARTINSTAGU nie będzie Mszy szkolnej w środę lecz w  

piątek o g. 16.00. Uczniowie i Nauczyciele, Rada Rodziców serdecznie zapraszają na 
obchody Dnia św. Marcina. Po Mszy św. pochód  z lampionami ulicami wsi, a na 
zakończenie Kiermasz Charytatywny w Świetlicy Gminnej.  

8.  Zespół STA zaprasza na bal charytatywny, który odbędzie się w sobotę 21 listopada w Świe-
tlicy Gminnej w Ziemięcicach. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację 
Marty Kapek naszej parafianki. Informacje o biletach pod numerem 600-934-608. 

9.  W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
10.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 7 XI - Troszka, Kowolik, Kaczmarczyk, Molenda, 

Włodarczyk, Boczar, Kulosa, Golbik. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  
dniu nie  może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

11.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezję i Se-
minarium Duchowne oraz zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”. 

 
 

Boże, niech Cię wielbią wszyscy Twoi święci! 
 

Św. Jadwig, módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 
 

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  


