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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam, jak bardzo niepełny obraz Ojca mieli faryzeusze i 

uczeni w Piśmie. „W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować" – mówią o ko-
biecie cudzołożnej, którą przyprowadzili do Jezusa. „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem" - odpowiedział Jezus. Nikt nie rzucił, a oskarżyciele 
odeszli zawstydzeni. Natomiast kobieta otrzymała przebaczenie i przestrogę, by więcej 
nie grzeszyła. 

W ciągu tegorocznego Wielkiego Postu rozważamy uczynki miłosierdzia, zarówno co do 
duszy, jaki i co do ciała. Dzisiaj zatrzymajmy się nad dwoma z tych uczynków: „krzywdy 
cierpliwie znosić"; „urazy chętnie darować". 

Drodzy. Krzywdy i urazy doznane od bliźnich zawsze bolą a krzywda doznana od kogoś 
najbliższego boli najbardziej.  Im więcej dobra okazaliśmy temu, kto nas skrzywdził, tym 
większe nosimy w sobie poczucie niewdzięczności.  

Krzywdy i urazy odkładają się w ludzkiej pamięci, podobnie jak cholesterol w naczyniach 
krwionośnych, i są bardzo trudne do usunięcia. Dlatego prorok Izajasz zachęcił nas w I czyta-
niu do oczyszczania pamięci: „nie roztrząsajcie w myślach dawnych rzeczy". 

Oczyszczanie pamięci, przebaczanie, zapominanie krzywd i cierpliwość musi być ele-
mentem każdego jubileuszu, również obecnego Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Mi-
łosierdzia.  

Grzech zakłóca nie tylko relację między człowiekiem a Bogiem, ale również wzajemne re-
lacje międzyludzkie. Porządkowanie relacji z bliźnimi  powinno zacząć się od uporządkowa-
nia relacji z Bogiem w sakramencie pokuty.  

 
Pamiętajmy jednak, że rzadko jest tak, że jesteśmy tylko ofiarami tych, którzy nas skrzyw-

dzili, urazili, podeptali naszą godność.  
Musimy zadać sobie też pytanie : czy sam czasem też tak skrzywdziłem kogoś? ; dotkną-

łem -jak to się mówi - „dożywego”; oczerniłem; wyrzuciłem? 
Jeśli sumienie mi coś wyrzuca to jak Jezus mówi: „idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.” 
Myśląc o Świętach w rachunku sumienia przed spowiedzią zwróćmy więc uwagę szcze-

gólnie na uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy. 
 

 

www.swietoszowice.pl 



Intencje  mszalne 13 - 20 III    2016 
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        
 
PONIEDZIAŁEK   - 14  III        
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Oswalda, brata Jacka, żonę Marię,  
            4 szwagrów i ++ z pok. 
 
WTOREK  - 15  III     
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi  z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok.100  
     urodzin Gertrudy Frontzek z prośbą o błogosławieństwo  i zdrowie dla Niej i Rodziny. 
 
ŚRODA  - 16  III     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1)za + ojca Ernesta Szymaczek 
w 12 r. śm., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szcze-
ponik i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Alojzego i Annę Bednorz, córkę Bernadetę i ++ z rodz. 
Bednorz, Massarczyk, Klossek 3) za +  męża Henryka Schuwald, Martę i Stanisława Schu-
wald, Otylię i Adolfa Kernert i ++ z pok. 4) za + ojca Henryka Lubickiego w 14 r. śm., brata 
Kazimierza Lubickiego 5) za + męża Helmuta Langer, rodz. z obu str., 3 braci, 3 szwagrów, 
Jadwigę i Ernesta Grzechca i pok. z obu str. 6) za ++ rodz. Łucję i Waleriana Kowolik, Emę 
i Alfreda Nicz, Annę Kowolik, Piotra i Jana Gawenda, dziadków i pok. 7) za ++ rodz. Ange-
lę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, jego rodz. Julianne i Alojza i ++ z rodz. Cipa, 
Rum, Latusik 8) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i 
Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 9) za + męża i ojca Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emilię i 
Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klaczka, dziadków z obu str. i pok. 10)za + ojca Je-
rzego Dragon w r. śm., dziadków Marię i Józefa, Konstantynę i Augustyna Kowolik i ++ z 
pok. Dragon, Kowolik 11) za ++ rodz. Karolinę i Teodora Pasternok, siostrę Rutę, dziad-
kow Gurowiec, Pasternok i pok. z obu str. 12) za ++ rodz. Krystynę i Gerharda Mainka, 
dziadków Buchta, Mainka, Stefańskie, Gabrych, wujka Alfreda Buchta i ++ z pok. Buchta, 
Mainka, Błażytko 13) za + Marię Wielgocką w 10 r. śm., męża Józefa 14) za + Wilhelminę i 
Emila Kucza, rodz. Jadwigę i Stanisława Kucharczyk, Małgorzatę i Jerzego Urbanek, 
dziadków Matyldę i Pawła Opolka i ++ z pok. Kucza, Kucharczyk 15) do B. Op. pw. 
MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Józefa i 23 ur. wnuczki z pr. o bł. i 
zdr. dla chorej matki i całej Rodziny 16) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za 
otrzym. ł. z ok. ur. Gertrudy z pr. o bł. i zdr. dla dzieci i wnuków a szczególnie o uzdrowie-
nie dla wnuka po tragicznym wypadku 
CZWARTEK  -  17  III                     
18.00 – za + męża Herberta Szeja i ++ z pok. 



PIĄTEK  -  18  III     
16.30 -Droga Krzyżowa w Przezchlebiu 
17.45 – wolna 
 
SOBOTA  -  19  III    
 8.00 – do B. Op. pw. św. Józefa z podz. za otrzym. ł. z pr. o opiekę  św. Józefa 
 
18.00 – za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Mainka, Mikołaja i Katarzynę Koperwas, dziadków  
             i krewnych 
 
NIEDZIELA   PALMOWA – 20  III   (kolekta na Światowe Dni Młodzieży)  
 8.00 – za + Czesława Kolanek w I r. śm. 
 
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. Pawła Iwan z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.00 – 15.30 - Spowiedź św.      
 
_________________________________________________________________________ 

 

Chrystus i jawnogrzesznica 

 

 



Ogłoszenia parafialne 

13 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.  
     Po Gorzkich Żalach apel przy krzyżu misyjnym. 
 
2. Jutro w poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla Marianek. 
3. We wtorek na Mszy św. wieczornej modlić się będziemy w int. Gertrudy Frontzek z  
     okazji 100 rocz. urodzin. 
4.  W środę przypada 16- ty dzień miesiąca. Msza zbiorowa o 18.00 i po niej nabożeń 
    stwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
5.  Młodzież do Bierzmowania zapraszam w czwartek. Bierzmowanie 26 kwietnia. 
6.  Zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową w Przezchlebiu o 16 30.  
    Msza św. będzie po Drodze Krzyżowej. 
7.  W sobotę obchodzimy uroczystość św. Józefa. Zapraszam rano o 8.00 na Mszę św. 
8.  Za tydzień Niedziela Palmowa. Nasz Biskup Ordynariusz  zaprasza młodzież (od gimna-

zjum wzwyż), a szczególnie przedstawicieli Parafialnych Centrów Światowych Dni 
Młodzieży na doroczne spotkanie. Rozpoczęcie o 14.00 procesją z kościoła Wszystkich 
Świętych  na Mszę w Katedrze. Zabieramy ze sobą palmy. 

9.  W Niedzielę Palmową w ogrodzie parafialnym w Miedarach Misterium Męki Pańskiej o 
18.30. 

10. Zachęcam do nabywania stroików świątecznych wykonanych przez młodzież z wolonta 
      riatu ŚDM.  Paschały Caritasu - małe 3 zł duże 10 zł.  
 
11. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  19 III - Szweda, Płaska, Szweda, Baczyńska,  Bu-

kowiec, Godlewski, Godlewski, Pawelec, Grochola. Klucz u kościelnego. Nie zamy-
kamy kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamie-
ni, aby nikogo nie  brakowało. 

12.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezjalny Fundusz Oświatowy. W przyszłą 
niedzielę kolekta na Światowe Dni Młodzieży. 
 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
II. 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  


