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Drodzy Parafianie! 
Od momentu chrztu św. stanowimy wraz z Chrystusem jedno Ciało. Nie tylko z Nim, ale 

także ze wszystkimi innymi, którzy zostali przez Niego wybrani w tym sakramencie. Wraz z 
Chrystusem i z innymi ochrzczonymi tworzymy swego rodzaju system naczyń połączonych. 
Dlatego św. Paweł pisze: : „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystu-
sem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało"  

W Kościele spotykamy Dawcę życia.  W jego wnętrzu spotykamy Chrystusa, tak jak 
kiedyś spotkali Go zgromadzeni w nazaretańskiej synagodze. To właśnie w Kościele speł-
niają się nieustannie słowa, któreśmy słyszeli. Tu i teraz ubogim ogłasza się Dobrą Nowinę, 
zniewoleni otrzymują wolność, błądzący po ścieżkach życia zaczynają widzieć, utrudzeni i 
obciążeni doświadczają pokrzepienia. Gdybyśmy nie zostali włączeni do tego Ciała, nie 
mielibyśmy tak obfitego dostępu do Jego słowa. Nie doświadczylibyśmy siły owej wspólno-
ty, która go tworzy. Bez sakramentu chrztu pozostalibyśmy na zewnątrz tej wspólnoty. 
Wszystko by nas ominęło.  

Trwanie w Mistycznym Ciele Chrystusa wiąże się ze zjednoczeniem nie tylko z Chrystu-
sem, ale także z innymi ochrzczonymi. Kiedy w jakiejś rodzinie rodzi się nowe dziecko, 
wtedy cała uwaga koncentruje się na nim. Wszyscy otaczają je czułą troską. Chuchają i 
dmuchają na nie. Tak też jest w Kościele. Wchodząc przez chrzest do wspólnoty Kościoła, 
jesteśmy otoczeni modlitwą wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę. Oni na nas chuchają i 
dmuchają.  

W każdej Mszy św. modlimy się: „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi... 
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi", albo podobnymi słowami. „Pamiętaj, Boże, 
o Twoim Kościele”. Dobrze jest wiedzieć, że całe Ciało, jakim jest Kościół, otacza mnie 
swoją modlitwą i że za każdym razem, gdy jest ona sprawowana, jest także sprawowana w 
mojej intencji. 

Na koniec spójrzmy na centrum tego Ciała, jakim jest serce. Każde ciało ma serce. Ono 
odpowiada za rozprowadzanie krwi po całym ciele. Jeśli do jakiegoś miejsca ciała nie do-
ciera krew, to szybko ono obumiera.  

Sercem Mistycznego Ciała Chrystusa jest Eucharystia. Każde jej sprawowanie to po-
nowne uderzenie serca. Kiedy sprawujemy Mszę św., wtedy łaska na nowo rozlewa się po 
całym Ciele. Każdy jej potrzebuje, aby nie obumierać.  Niech zatem ta łaska cię ożywi. 
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Intencje  mszalne 24 - 31 I 2016 
 
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   
 

 
PONIEDZIAŁEK   - 25  I  Święto Nawrócenia św. Pawła  Ap.  
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur. ks. proboszcza  z pr. o  
             błog. i zdrowie dla całej Rodziny 

 
WTOREK  - 26  I    św. Tymoteusza i Tytusa,  bpów          

18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + matkę Rutę, ojca Pawła, 
teściów, szwagra i ++ z pok. z obu str. 2) do B. Op pw. św. Jadwigi i św. Jana Pawła II o 
zdrowie dla koleżanki 
 
ŚRODA  -   27  I   bł. Jarzego Matulewicza, bpa  MSZA SZKOLNA 
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Zuzanny  
            Korgel z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny   
 
CZWARTEK  -  28  I   św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K-ła  MSZA DLA MŁODZIEŻY 

18.00 –  za + dra Tadeusza Flak 
 
PIĄTEK  -  29  I    
18.00 – int. wolna 

 
SOBOTA  -  30  I   
 

18.00 – za + Grzegorza Konieczny, jego rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok,  
             szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok. 
 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31  I   (kolekta na nasz kościół) 

  

8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła Lis, Henryka, Hildegardę Lis, Pawła, Martę, Marię, Józefa,  
            Ambrożego Sikora, Jana i Martę Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka,  
           Herberta Szeja i ++ z pok.  
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + brata Andrzeja, matkę Łucję, ojca Ja 
                                                     na Klimala, brata Jana, rodziców Helenę i Adolfa Bielesz 

 

 



 

Ogłoszenia parafialne 

24 I 2016 

 

1. Od jutra Msze św. będą wieczorem o 18.00. 

2. W czwartek o 18.00 zostanie odprawiona za + sp. dra Tadeusza Flaka. 

3. W sobotę 30 stycznia o 16.00 spotkanie Młodzieży z wolontariatu ŚDM. 
4. Dyrektor Caritas informuje, że od stycznia podstawowe usługi opiekuńcze w Gmi-

nie Zbrosławice świadczy Caritas Diecezji Gliwickiej. Przyznanie tych usług wy-

maga wydania decyzji administracyjnej i są częściowo odpłatne. Decyzję i nalicze-

nie odpłatności dokonuje GOPS w Kamieńcu ul Tarnogórska 4a, tel.322387892. 

5. W przyszłą niedzielę podsumowanie kolędowe i zbiórka specjalna na opał. 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  30 I - Mainka, Szeląg, Lis, Helszmit, Dankowska, 

Miczka, Długosz, Makowski, Giemza, Drzymała. Klucz u kościelnego. Nie zamyka-
my kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, 
aby nikogo nie brakowało.  

7. 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  


