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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
Od chrztu św. nie jestem już tylko zwykłym człowiekiem - jestem kimś zdecydowanie 

większym, jestem synem Boga żywego, członkiem domu Boga, mogę żyć na sposób Boży - 
nie tylko ludzki. Jeśli czujemy, że „człowiek to brzmi dumnie" - to jaką dumą powinien 
nas napełniać fakt, że jesteśmy dziećmi Boga. 

Ten Boży wymiar życia trzeba dziś przypomnieć tym bardziej, im częściej słyszy się o 
przykładach demoralizacji człowieka, o podeptaniu jego godności. Zresztą bardzo często 
bywa tak, że zapomnienie o tym, iż jest się dzieckiem Boga, odrzucenie tego, iż jestem po-
święcony Bogu - prowadzi do zapomnienia, iż trzeba żyć jak człowiek, uczciwie, szlachetnie, 
kierując się prawdą i dobrem. 

Drodzy. Ta godność jednak stwarza też zobowiązanie. Jest to zobowiązanie do stawania 
się uczniami Jezusa. Bóg bowiem pragnie, aby wszystkie Jego dzieci stały się podobne do 
Jego Jednorodzonego Syna. 

To, że przyjąłem chrzest, bierzmowanie, Komunię, to jeszcze nie czyni mnie automatycz-
nie uczniem Jezusa. Wspomniany już Jan Paweł II powiedział: „także papież i biskupi mu-
szą być uczniami, bo tylko wtedy mogą przekazywać wiarę". 

Piotr z dzisiejszej Ewangelii doświadczając cudu, zażenowany mówi: „ Odejdź ode mnie 
Panie, bom jest człowiek grzeszny. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory 
ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim.” 

Pomyślmy o tym, na ile jesteśmy uczniami Jezusa?  Też mamy świadomość swojej słabo-
ści, swoich grzechów. Ale czy one stanowią istotę bycia uczniem Jezusa?  

Jako uczniowie Jezusa mamy miłować się nawzajem. Mamy okazywać miłosierdzie. Czy-
nić pokój. Żyć sprawiedliwie na tym świecie. Do tego jesteśmy wezwani.  

I nie patrzmy na innych, ale postawmy sobie to pytanie: czy jestem uczniem Jezusa? To jest 
pierwszy cel ewangelizacji. Ewangelizacja do wewnątrz, w której najpierw sami dajemy się 
ewangelizować. 

Dalej możemy zapytać: Czy jako parafia jesteśmy wspólnotą uczniów nastawionych na roz-
wój czy też grupą ludzi żyjących obok siebie? Czy parafia  jest wspólnotą uczniów Chrystu-
sa czy tylko zbieraniną osób odwiedzających kościół w niedziele i święta? 

Drodzy. Jesteśmy jedną rodziną! Jesteśmy rodziną  dzieci Bożych. Miłujmy się nawzajem!  
Jesteśmy jedną rodziną ochrzczonych, obmytych z grzechu i wezwanych do szczęścia wiecz-
nego.  Podążajmy tą drogą do nieba. Drogą miłości i miłosierdzia. Drogą do nieba. Amen. 
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Intencje  mszalne 7 -  14  II    2016 
 
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7  II   (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego)  
 8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka, Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta, Szysz 
           ka, Buchta i pok. z obu str. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
12.00 – 18.00  -  Adoracja   Najświętszego Sakramentu 
 
PONIEDZIAŁEK   - 8 II      ADORACJA  OD   13.00    
18.00 – za ++ rodz. Fryderyka i Marię Grzegorczyk, Augusta i Bertę Wilczek, brata Pawła,   
            dziadków  i ++ z pok. Grzegorczyk, Leder, Sławicki, Wilczek 
 
WTOREK  - 9  II    ADORACJA  OD   13.00   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Alfreda i Annę 
Biskupek, Jana i i Leokadię Klasik, 2 szwagrów, siostrzeńca Krystiana i ++ z pok. 2) za ++ 
rodz. Leona i Helenę Piernikarczyk, syna Jana, kuzyna Herberta Wlochowicz 3) do B. Op. 
pw. św. Jadwigi z podz. za  otrzym. ł. z ok. 20 r. ślubu Katarzyny i Andrzeja z pr. o bł. i 
zdr.dla całej Rodziny 4) za + Gabrielę Sydow, Elżbietę i Bernarda Klaczek, Gertrudę  Przy-
była 5) za + syna Sławomira w dn. ur. i d. w cz.c. 6) za + Barbarę Nowak (od mieszkańców 
Piaskowni) 7) za + matkę Urszulę Grzeganek w 7 r. śm., dziadków Różę i Edmunda Grze-
ganek, Annę i Martina Baron i ++ z pok. 8) do B. Op. pw. MBNP  i św. Jadwigi z pr. o 
szczęśliwy przebieg operacji 9) za + Edeltraudę Sikora, rodziców, 2 braci i ciotkę Marię 
 
ŚRODA    POPIELCOWA - 10  II    (kolekta na kościół i zbiórka na misjonarzy w Togo)                                                                                                                                        
  9.05 - za ++ rodz. Klarę i Antoniego Griksa, rodzeństwo, dziadków z obu str. i ++ z pok. 
18.00 - za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i  
            Pawła Lipok  i  ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  11  II    NMP  z Lourdes    ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO                                                                                                
 9.05 - do B. Op. pw. M B Lourdzkiej w  intencji  wszystkich chorych naszej Parafii  
           ( z obrzędem Namaszczenia Chorych) 

 
PIĄTEK  -  12  II    
17.45 – za + Barbarę Nowak w 30 dzień po śmierci 
    - Droga Krzyżowa 

 
SOBOTA  -  13  II    
18.00 – za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma Kijas, dziadków Słodczyk, Kijas, Kristinę i Ericha  
             Staisch i ++ z pok.  
I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 14  II   (kolekta na nasz kościół)  
 8.00 – za + męża Ingberta, rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka,  Annę i Antoniego Wilczek     
            i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       I-sza nauka przedślubna      



Ogłoszenia parafialne 
7 II 2016 

 
1. Dziś, jutro i pojutrze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu będzie adoracja Najśw. 

Sakramentu tzw. Dni Eucharystyczne.  
     Porządek Adoracji:  13.00 - czcic. Różańca św. 

14.0 0 - Najśw. Serca Pana Jezusa 
                                        15.00 - mieszkańcy Świętoszowic 
                                        16.00 – mieszkańcy Przezchlebia 

17.0 0 - mieszkańcy Ziemięcic.  
     Zakończenie Adoracji o 17.50  Adorując Najśw. Sakrament przynajmniej przez pół go-     
     dziny można zyskać odpust zupełny.  
2. Środa najbliższa to ŚRODA POPIELCOWA .  Msza rano  o g. 9.05 i wieczorem o 

18.00.  Obowiązuje w ten dzień post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
3.   W czwartek  obchodzimy  ŚWIATOWY  DZIEŃ CHOREGO. W ten dzień zapraszam  
     na Mszę św. o g. 9.05  w int. wszystkich naszych chorych i cierpiących. Nie będzie Mszy  
     św. wieczorem. Zapraszam chorych i tych, którzy się źle mają, a członków rodziny i są 
     siadów proszę o pomoc w dotarciu do kościoła. W czasie Mszy św. będzie udzielany Sa 
     krament Namaszczenia Chorych. 
4.  Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w środę i w piątek.  
5.  W czwartek kancelaria będzie nieczynna.  
6.  W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
7. Odnowienie misji parafialnych odbędzie się po Świętach Wielkanocnych tj. od 6 – 

10 kwietnia br. ze względu na wyjazd o. Jozafata do Rzymu.  
8. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna 
9. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  13 II - Cibura, Rother, Josch, Frączek, Koperwas, 

Więcek, Kusz, Jezusek, Kapek,  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli 
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie 
brakowało. 

10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. 
W Środę Popielcową kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na misjonarzy w Togo. W 
przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół  

 
 
 
 

Panie Miłosierny,  

bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie! 
 

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  


