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Drodzy Parafianie! 
Przez cud na weselu w Kanie Jezus oświadcza, że przychodzi po to, aby z naszego życia 

uczynić radosne wesele... a nie - jak nam się często wydaje - pogrzeb pełen smutku. W 

Ewangelii św. Jana chodzi bowiem o coś więcej niż tylko o zwykłe wesele dwojga ludzi i o 

zwykłe wino. W Ewangelii św. Jana zawsze chodzi o coś więcej. Tu chodzi przede wszyst-

kim o mnie i o ciebie. Przez ten dzisiejszy gest Jezus chce nam powiedzieć: „To ja jestem 

Oblubieńcem, a Ty jesteś tym, kogo sobie wybrałem", bo to obowiązkiem pana młodego 

było właśnie zapewnić odpowiednią ilość wina dla gości. Kiedy więc Jezus przemienił wo-

dę w wino, wtedy wszedł w rolę pana młodego. To jest Jego dzisiejsze expose: „Przycho-

dzę jako Oblubieniec". Może trudno w to uwierzyć, ale wraz z Jego przyjściem spełnia się 

słowo, jakie Bóg dał każdemu z nas przez proroka Izajasza: „Bo jak młodzieniec poślubia 

dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, 

tak Bóg twój tobą się rozraduje" 

 Jednak zapewnienie odpowiedniej ilości jedzenia i alkoholu dla gości nie jest pierwszo-

planową rolą pana młodego. To jest sprawa drugorzędna. Zadaniem pana młodego jest 

przede wszystkim wybrać i pokochać pannę młodą. Bez tego ślub byłby jakąś farsą. I o tym 

właśnie mówi dzisiejsza ewangelia.  

Jezus siedząc pośród weselników  patrzy na nas i mówi: „WYBIERAM CIĘ... Wybie-

ram cię tak, jak oni siebie wybrali i pokochali. Chcę przejść przez życie razem z tobą. Chcę 

ci towarzyszyć. W zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli. Przyrzekam ci, że cię nie opusz-

czę..., a już zwłaszcza, kiedy będzie ciężko".  

I ta obietnica nie dotyczy tylko naszego ziemskiego życia. Jezus chce nam towarzyszyć 

teraz i na wieki. 

 Ważne, abyśmy nie tylko zrozumieli, ale także przeżyli dziś tę prawdę. Jeśli bowiem 

poczujemy się w sposób szczególny wybrani przez Niego, to zupełnie inaczej będziemy 

traktowali tych, których On także wybrał. Przyjaciele naszego Oblubieńca będą naszymi 

przyjaciółmi. 

 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 17 - 24 I 2016 
 
II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 I   (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za + Erwina Szyszka w I r. śm. 

 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo,  

                                                                            bratanicę, szwagra 

 
14.30 – XVIII  ZIEMIĘCICKIE KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU 

 
PONIEDZIAŁEK   - 18  I  Tydzień Modlitw o Jedność             
 9.00 – za + męża Wendelina Długosz w r. śm., rodz. z obu str.,  rodzeństwo, Helmuta  

            Höppner, Stefanię Hajda i ++ z pok. 

 

WTOREK  - 19  I  św. Józefa Pelczara, bpa     Tydzień Modlitw o Jedność             

18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Huberta Sewenic w I r. 

śm. 2) za + Dorotę i Edwarda Biskupek, syna Tomasza 3) ) za ++ rodz. Agnieszkę i Mak-

symiliana Janys, teściów, brata Józefa, Różę Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 4) za ++ 

rodz. Teresą i Herberta Marek 5) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za  otrzym. ł. z 

ok. 60 ur.  Teresy Nicz z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 6) za + żonę Dorotę Miczka z ok. ur. 

i r. śm., rodz. Marię i Norberta Miczka, Elżbietę, Różę i Jana Liszka, 2 braci i bratową 7) do 

B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  dar uzdrowienia Grażyny i z ok. urodzin z pr. o B. bł. i zdr. 

dla całej Rodziny 8) za + Jana i Jadwigę Domański, męża Franciszka, wnuka Grzegorza Mo-

tyka, 3 siostry, 3 szwagrów, Agnieszkę i Martę Domański, Stanisława, Józefa i Genowefę 

Grzybowski, Marię Tarnowską, Emilię Felhauer, Marię Pelzig, i d. w cz. c. 

 

ŚRODA  -   20  I  Tydzień Modlitw o Jedność             
 8.00 – int. wolna 

 

CZWARTEK  -  21  I  św. Agnieszki, dz. i m.      Tydzień Modlitw o Jedność 

 8.00 – w int. wszystkch Babć i Dziadków naszej Parafii 
 
PIĄTEK  -  22  I   Tydzień Modlitw o Jedność 

 9.00 – za + matkę Matyldę Konieczny w r. śm., ojca Tomasza, rodz. Poloczek, dziadków  

            Poloczek, Konieczny, Porada i ++ z pok.  
 
SOBOTA  -  23  I  Tydzień Modlitw o Jedność 

 
18.00 – int. wolna 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24  I   (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za + matkę Barbarę Miosga w 20 r. śm., ojca Ryszarda, 2 braci, siostrę Elżbietę i  

            szwagra oraz ++ z rodzin Miosga, Fuchs 

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

            otrzym. ł. z ok. 80 ur. Alfreda Kowolik z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny   



Ogłoszenia parafialne 
17 I 2016 

 
1. W dzisiejszą  niedzielę  od 14.30 rozpocznie się nasze XVIII Ziemięcickie Kolędo-

wanie przy żłóbku. 

2. Od poniedziałku rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podej-

mujmy tę intencję w naszych modlitwach osobistych  i w Rodzinie. 

 

3. W czwartek o 8.00 Msza św.  za Babcie i Dziadków naszej Parafii. 
 

4. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  23 I - Duraj, Duraj, Koperwas, Skandy, Korgel, 
Mainka, Mainka, Brzęczek. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzą-

tanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brako-

wało.  

 

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

 
 
 
 

Boże, wychwalamy Twoje Miłosierdzie! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, 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  


