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Drodzy Parafianie! 
Jakże wielką moc ma słowo Jezusa. Mocą słowa dokonuje się niezwykły cud. Jezus wskrze-

sza zmarłego.  
W czasach Starego Przymierza, ale i w Dziejach Apostolskich, można znaleźć liczne przeka-

zy o wskrzeszeniach. W czytaniu przed Ewangelią usłyszeliśmy jak w Sarepcie Sydońskiej zostaje 
dotknięty chorobą i umiera chłopiec. Wdowa pełna żalu  czyni wyrzuty Eliaszowi. Eliasz długo 
woła do Boga. Bóg  wysłuchuje jego gorącej i wytrwałej modlitwy i Eliasz mocą Bożą dokonuje 
wskrzeszenia chłopca.  

Jezus, jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, dokonuje wskrzeszenia własną mocą. Je-
zus podszedł do wychodzącego z miasta konduktu. Dotknięciem mar zatrzymał żałobny kon-
dukt, po czym rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań". Zmarły wstał i zaczął mówić. Tego 
niezwykłego cudu Jezus dokonał swoją własną mocą. On bowiem jest prawdziwym Panem. 
On ma moc wskrzeszać, On ma moc obdarzać życiem. 

Ojcowie Kościoła, czytając Łukaszowy fragment o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, widzie-
li w tym historycznym przekazie symboliczny obraz każdego grzesznika. Ten, kto wybiera 
drogę grzechu, staje się jak zmarły - pogrąża się w otchłani grobu. Grzesznik, opuszcza - jak 
napisał Beda Czcigodny - wspólnotę Kościoła.  

Jezus ma moc wskrzesić i oddać pod opiekę matki - pod opiekę wspólnoty wierzących. 
Oczyszczony zaś z grzechu człowiek może znów wrócić i żyć we wspólnocie Kościoła. 

W naszej wspólnocie ziemięcickiej dokonuje się to już od wielu wieków. Rodzą się do ży-
cia i umierają kolejne pokolenia. Przez posługę kościoła ziemięcickiego wielu zrodziło się do 
życia wiecznego w niebie. Od 89 lat ten nasz kościół przez chrzest włącza w dzieło zbawienia 
nowe pokolenia. Poprzez posługę sakramentalną dokonują się tu wielkie rzeczy. Działanie to 
jednak jest działaniem Boga pośród nas. To obecność Jezusa i jego miłosierdzie płynące przez 
tę świątynię opromienia nasze życie i nadaje sens codziennym trudom, pracom czy też cierpie-
niu. 

Otwarte Serce Jezusa jest wskazaniem dla Rodziców w trudzie wychowania dzieci i jest za-
razem wsparciem dla miłości małżonków. 

Dziękując dziś za tę świątynię, dziękujemy zarazem, że tu też dokonuje się uświęcenie nas 
samych. To Wy, Wierni chrześcijanie, czyli żywe świątynie zamieszkałe przez Ducha Święte-
go, jesteście istotą tego miejsca. Wzrastajcie w świętości, czyli w miłosierdziu. Niech Wam 
Bóg błogosławi za wstawiennictwem Jadwigi, naszej Patronki. Amen. 

 

www.swietoszowice.pl 

 



 



Intencje  mszalne 5 -  12  VI  2016 
89  ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  – 5  VI     (kolekta na Diecezję i Semina 
                                                  rium Duchowne i zbiórka na Świątynię  Bożej Opatrzności)              
  8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek i  
             Henryka Kudlek 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian 
 
14.30 – Nieszpory w rocz. konsekracji kościoła   oraz  święcenie pojazdów 
 
PONIEDZIAŁEK   - 6 VI    
18.00 – za + syna Zygfryda  Samol, rodz. Pawła i Agnieszkę Knopik, Jana i Emilię Samol,  
             siostrę Cecylię i ++ z pok. 
 
WTOREK  - 7  VI   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Alfreda Szyszka, 
rodz. Marię i Pawła Szyszka, Annę, Wincentego i Pawła Krafczyk, 2 siostry, 3 szwagrów, 
szwagierkę i ++ z pok., 2) za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodz. 
Czmok, Nocoń, braci Waltera i Józefa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Elż-
bietę i Antoniego Kowolik, synów Herberta i Alfreda, córkę Adelajdę, Franciszkę i Piotra 
Pieczka 4) za + żonę Ilzę Bagsik, rodz. Martę Aloisa Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 
braci, szwagierkę Gerdę, 3 szwagrów i ++ z pok. 5)za + żonę Barbarę Progsza z ok. ur., sy-
na Łukasza, rodz. z obu stron, 3 braci, Dawida Piecha i ++ z pok. 6) za + w Niemczech 
Krystynę Piernikarczyk 7) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 75 ur. Piotra 
i 40 ur. Jacka z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 8) za + w Niemczech Arnolda Waldstett 9) 
za + ojca Norberta Sikora w r. śm.  
 
ŚRODA  - 8  VI   św. Jadwigi  Królowej   MSZA  SZKOLNA   
18.00 – za + matkę Ritę Dudek w 5 r. śm., ojca Roberta, teściów Lidię i Szczepana  
             Skoludek 
CZWARTEK  –  9 VI    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – za + syna Krystiana Schneider, rodz.  Marię i Karola, teściów Piotra i Józefę i pok. 
 
PIĄTEK  -   10  VI    bł. Bogumiła, bpa         
18.00 – za + Helenę Dziedzic w I r. śm. 
 
SOBOTA  -  11 VI   św. Barnaby,  Ap. 
 
18.00 – za + córkę w dniu ur. i za + męża 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12  VI     (kolekta na nasz kościół)            
  8.00 – za + siostrę Anielę w 20 r.śm, wszystkich ++ z rodz. Duraj, Kamiński 
  9.30 - odpust w kapliczce w Przezchlebiu za ++ i żyjących  mieszkańców Przezchlebia 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
 
14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa         



Ogłoszenia parafialne 
5 VI 2016 

 
 
 
 
 

1.  Dziś po południu o 14.30 – Nieszpory w rocz. konsekracji kościoła.   Po nieszporach 
święcenie pojazdów. 
  

2. Nabożeństwa czerwcowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
 
3. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży.  
 
4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu. 

Msza św. o 9.30. Po południu od g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy 
serdecznie zapraszają. 

 
 
5. 18 czerwca w sobotę wszystkie kościoły pw. św. Jadwigi w Polsce (109) pielgrzymują do Trzeb-

nicy.  Również nasz parafia się tam uda. Zapisy w zakrystii. Koszt 45 zł  
 
6. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 11 VI - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike, 

Bawaj, Gołąbek, Alamoda, Czerwiński. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościo-
ła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby ni-
kogo nie  brakowało.  

 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego 

Dziś jeszcze zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności.W przyszłą niedzielę kolekta na 
nasz kościół. 
 

 
 
 

Ciebie Boże wielbimy, za dar naszej świątyni! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie,  czwartek 9.00 – 9.30           tel.: 32 233 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 12401343 1111 0000 2359 2502  


