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Drodzy Parafianie! 
Ewangelia czytana dziś, w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwaną w liturgii  laetare, 
„radujcie się", nie tylko uświadamia nam, że Wielkanoc już blisko, lecz pokazuje także 
powód tej radości, która płynie z faktu, że oto powraca ktoś, kto „zaginął". Mowa o synu 
marnotrawnym, o którym traktuje przytoczona przez ewangelistę przypowieść.   

Jest to jeden z najpiękniejszych i bardzo znanych tekstów w którym odnajdujemy niemal 
całokształt odniesień Boga do człowieka. 

 Zatrzymajmy się jednak  nad tekstem owego wprowadzenia do wspomnianej 
przypowieści. Do Jezusa przychodzili „wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać" , a na 
to „szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie", stojący na straży czystości religii.  

Warto pamiętać, że celnicy, ściągający podatki i tym samym pracujący na rzecz 
imperium rzymskiego, byli znienawidzeni przez Żydów ze względów politycznych; 
natomiast grzesznicy to grupa ludzi, której nie akceptowano ze względów moralnych, i 
odnosi się zapewne do tych, którzy nie spełniali wymogów religijnych.   

Zgorszenie budzi fakt, że przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać, co więcej, Jego słowa 
przemieniały ich życie. 

W tym kontekście spójrzmy i na samą przypowieść. Jest ów syn grzeczny, sprawiedliwy, 
nie sprzeciwiający się ojcu  oraz  ów grzesznik, syn marnotrawny. Tak jak faryzeusze i 
uczeni w Piśmie szemrzący, a wręcz zgorszeni  oraz owi celnicy i grzesznicy.  

Warto w tym kontekście zastanowić się nad naszą postawą wobec grzeszników. Czy 
czasem nie potępiamy naszych bliźnich za ich grzeszne życie, nie zadając sobie 
najmniejszego trudu, aby zrozumieć drugiego człowieka?  

Może warto zadać sobie trud i postawić choćby jedno pytanie: dlaczego to robisz, 
dlaczego tak postępujesz?  Być może pozwoli nam zobaczyć jego sytuację w zupełnie 
innym świetle, gdy usłyszymy jego odpowiedź.  

Pamiętajmy jednak nade wszystko o słowach Jezusa: „Nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni". Może się bowiem okazać, że nasze wartościowanie jest błędne, podobnie jak 
wartościowanie faryzeuszy i uczonych w Piśmie wobec celników i grzeszników. 

 
Drodzy! Ocenę życia bliźnich pozostawmy Bogu bogatemu w miłosierdzie. Poruszeni 

zaś troskliwym i czułym miłosierdziem naszego Ojca w niebie – bądźmy miłosierni jak nasz 
Ojciec jest miłosierny.  Postępujmy na tej drodze do nieba czyniąc miłosierdzie. Amen. 

 

www.swietoszowice.pl 
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Intencje  mszalne 6 - 13 III    2016 
IV NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU   LAETARE  – 6  III   (kolekta na Diecezję 

 8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika           i Semin. Duchowne)  
           Milan, siostrę Matyldę, 2 braci, bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 4   
           szwagrów, szwagierkę i ++  z pok. Milan, Spende, Szyszka 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym        
 
PONIEDZIAŁEK   - 7  III        
18.00 – do Bożego Miłosierdzia pw. MBNP i św. Jadwigi o zdrowie dla całej Rodziny 
              i za ++ rodziców 
WTOREK  - 8  III     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; w intencji wszystkich Kobiet 
naszej Parafii1) za + Edwarda Garczorz w I r. śm 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za 
otrzym.  ł. z ok. 18 ur. Szymona Piernikarczyk z pr. o B. błog., zdrowie i dary Ducha Św. 3) 
za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Pieczka, męża Herberta, siostrę Klarę, Antonię i Alojzego 
Niedziela 4) za + Sławomira Szczypała w I r. śm., rodziców, krewnych i znajomych 5) do B. 
Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym.  ł. z ok. 50 ur. Marka z pr. o B. błog. i zdrowie dla 
całej Rodziny 6) za + Lidię Skoludek (od sąsiadów) 7) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzym.  ł. z ok. 80 ur. Henryka z pr. o B. błog. i zdrowie dla całej Rodziny 8) za + 
matkę Brygidę Chrubasik, jej rodziców, Helenę, Pawła, Teodora, Dorotę, Bernarda, Albinę i 
Eleonorę 9) za ++ rodz. Karola i Margot Kapica, Józefa i Magdalenę Kosubek, dziadków z 
obu str. i pok. 10 za + matkę Łucję Cebula z ok ur., ojca Engelberta i ++ z pok. 11) do B. 
Op. pw. MBNP i św. Jadwigi  z ok. ur. córki z pr. o B. błog. i zdrowie dla niej i Rodziny 
ŚRODA  - 9  III     
18.00 – za + Annę Kulosa w 30 dz. po śm. 

CZWARTEK  -  10  III                     
18.00 – za + Gertrudę Jaksik w r. śm. 
 
PIĄTEK  -  11  III     
17.45 – za ++ rodz. Gertrudę i Floriana Sikora, Leokadię i Józefa Wolny, 3 siostry, 2 braci,  
             szwagrów i ++ z pok.  
   - Droga Krzyżowa 

 
SOBOTA  -  12  III    
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Alfreda Skowronek i ++ z pok.  
          - w int. r.dz. Marii Gałąska 
V NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU  – 13  III   (kolekta na Diec. Fundusz Oświatowy)  

 8.00 – za + męża Ernesta Samol, rodz. Emilię i Jana Samol, Marię i Pawła Długosz, Urszu 
           lę i Damiana Długosz, Zygfryda Samol i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Fustyna i Jadwigę Szczeponik, brata  
            Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata Andrze 
            ja, Karola i Helenę Kalus 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym        



Ogłoszenia parafialne 

6 III 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. Jutro w poniedziałek po Mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych. 
 
3. We wtorek na Mszy św. wieczornej modlić się będziemy w int. wszystkich Kobiet  
      naszej Parafii. 
 
4.  W środę o 18.30 spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych (alby). 
 
5.  Szkoła w Ziemięcicach zaprasza dzieci urodzone w 2010 r. wraz z Rodzicami i rodzeń 
    stwem na Dzień Otwartych Drzwi w czwartek 10 marca. 
 
6.  Młodzież do Bierzmowania zapraszam w czwartek. Bierzmowanie 26 kwietnia. 
 
7.  Dzieci i pozostałą Młodzież zapraszam na Mszę w piątek o 17.45. Po Mszy św. Droga  
    Krzyżowa. 
 
8.  Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać stroiki świąteczne  wykonane przez  
     młodzież z wolontariatu SDM oraz świece, paschały Caritasu. 
 
9. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  12 III - Progsza, Piecha, Woś, Nawrath, Kwieci-

szewski, Schuwald, Gorszanow, Komidzierski.  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. W przyszłą niedzielę kolekta Diecezjalny Fun-

dusz Oświatowy. 
 

Bądź błogosławiony Miłosierny Boże! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I Ustrzycki Szymon, Sierakowice i Szmatloch Aneta, Przezchlebie 

 

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  


