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___________________________________________________________________________________ 

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” 
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia! 
II niedziela Wielkiego Postu, zwana „ad gentes” w Kościele polskim jest Dniem Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przeżywamy ją w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia. W tym roku świętujemy również 1050 rocznicę Chrztu Polski i będziemy go-
ścili w Krakowie Ojca Świętego Franciszka oraz młodzież z całego świata. Te wydarzenia 
rzutują na treści, które pragniemy rozważyć i przemodlić w niedzielę „ad gentes”.  

Hasło tego dnia: „Miłosierni aż po krańce świata” zwraca uwagę, że misjonarze są apo-
stołami miłosierdzia Bożego wobec tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Głoszenie 
Ewangelii jest pierwszym dziełem miłości miłosiernej, gdyż jak uczył św. Jan Paweł II oraz 
bł. Matka Teresa z Kalkuty, dając innym Boga, ofiarowujemy im najwięcej. 2040 misjona-
rzy z Polski, w 97 krajach, każdego dnia staje się widomym znakiem miłosierdzia Boga i 
pomocnikami Chrystusa nauczając i pełniąc dzieła miłości bliźniego. Są oni świadkami 
bezgranicznej, bezinteresownej i czułej miłości Boga, stale obecnej w naszym życiu.  

Misjonarki i misjonarze poprzez służbę ubogim i potrzebującym pomocy są zara-
zem świadkami miłosierdzia Kościoła. Z oddaniem pielęgnują chorych, pocieszają strapio-
nych, karmią głodnych, zaradzają wielu potrzebom sierot, starców i niepełnosprawnych. Są 
solidarni z tymi, których wyklucza współczesny.  

Ubiegłoroczny IV Krajowy Kongres Misyjny przypomniał wszystkim ochrzczonym na-
sze powołanie misyjne. Każdy wierny jest misjonarzem. Wszyscy też zostaliśmy obdarzeni 
szczególnym zadaniem – bycia miłosiernymi „aż po krańce świata”. To zadanie wypełniamy 
poprzez modlitwę ofiarowaną w intencjach misjonarzy, dar cierpienia i finansowe wsparcie 
misji.  

W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim duszpasterzom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności 
misjonarze głoszą Ewangelię i budują wspólnoty wiary na wszystkich kontynentach.   

Jednocześnie ośmielam się prosić, byście nie ustawali w hojności, przekazując dzisiaj 
ofiarę do puszek na rzecz misji lub wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „misje”. A za-
tem bądźmy wszyscy misjonarzami miłosierdzia „aż na krańce świata”. 
 Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom, z serca Wszystkim błogosła-
wię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
      + Jerzy Mazur  SVD          Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
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Intencje  mszalne 21- 28  II    2016 
 
II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 21  II   (kolekta na nasz kościół i zbiórka                              

8.00 – int. wolna                                                                                                 Ad Gentes)  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       II-ga nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   - 22  II       Święto Katedry św. Piotra      
18.00 – za + matkę Matyldę Konieczny w r. śm., ojca Tomasza, rodz. Poloczek, dziadków  
            Poloczek, Konieczny, Porada i ++ z pok.  
 
WTOREK  - 23  II     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Annę Jeglorz w I r. śm. 
2) za + Ewelinę Hermanza w I r. śm 3) za + ojca Piotra Pieczka w 40 r. śm., matkę Fran-
ciszkę, męża Herberta i ++ z rodz. Pieczka, Kowolik 4)za + męża Józefa Świtala, rodz. Oty-
lię, Pawła, Elżbietę, Różę i Jana Liszka, dziadków i ++ z rodz. Świtala, Liszka, Galonska, 
Lopata 5) za ++ rodz. rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna Adolfa, córkę Adelajdę, 
++ z pok. i d. w cz.c. 6) za + Reinholda Troszka, rodz. Annę i Wilhelma, Emilię i Pawła Ja-
rosz i ++ z pok. 7)za + Jana Najbar, rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczak, 
siostrę Janinę Dębek 8) do Miłosierdzia Bożego pw. MB Uzdr. Chorych z podz. za otrzym. 
ł. z ok 88 ur. Gertrudy z pr. o d. op. i zdr. dla całej Rodziny 9) za + ojca Norberta Sikora z 
ok. ur. 10) do B. Op pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla ca-
łej Rodziny 
 
ŚRODA  - 24  II     
18.00 – za + Zygfryda Samol, rodz. Pawła i Agnieszkę Knopik, córkę Cecylię, rodz. Jana i  
            Emilię Samol, syna Ernesta i pok. z obu stron 

 
CZWARTEK  -  25  II     
18.00 – za + Annę Kulosa  (od sąsiadów) 
 
PIĄTEK  -  26  II    
17.45 –  za + męża Herberta Szeja i ++ z pok. 
   - Droga Krzyżowa 

 
SOBOTA  -  27  II    
18.00 – do B. Op pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł.  z ok.  65 ur. Henryka Ma 
             lon z  pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 28  II   (kolekta na nasz kościół)  
 8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego Sikora, 2 siostry, Oty 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       III-cia nauka przedślubna      



Ogłoszenia parafialne 

14  II 2016 
 

1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks. Mi 
     chał Zurzycki  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób.  
 
2. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach nauka przedślubna w salce obok.  
 
3. Jutro w poniedziałek po Mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych. 
 
4.   W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
5. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek  (mimo, iż są ferie).  
 
6.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  27 II - Szyguła, Cichorowski, Podkowik, Oczko, 

Kowolik,  Karlińska, Król, Mularczyk. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy 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. Dziś jeszcze zbiórka na misję Ad Gentes. W 

przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół  
 
 
 
 

Panie, przemieniaj nas łaską swoją! 
 

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  


