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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
Jakże wielką wiarę musiała mieć kobieta, by uczynić to, co dziś przekazuje nam św. Łukasz. 

Ewangelista pisze jedynie, iż była to kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne.  

Sam zaś gospodarz domu, Szymon, ze zdziwieniem, a i pewnie z pewnym zgorszeniem pa-

trzył, jak Jezus pozwalał się jej dotykać. Zdumiony patrzył, jak kobieta łzami oblewała nogi Mi-

strza, jak swymi włosami ocierała je. Patrzył, jak owa kobieta całowała Jego stopy, jak namasz-

czała je aromatycznym olejkiem. Patrząc na jej postępowanie, myślał o Jezusie: „Gdyby On był 

prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą". 

Dobrze wiedziała, że jest grzesznicą, i zapewne czuła, iż dłużej nie zdoła tak żyć. Szu-

kała jakiegoś sposobu, by zacząć wszystko od nowa. Jakże wielka miłość musiała być w 

niej, jakże wielka wiara, że Chrystus nie odtrącił jej, że jej pomógł. Nie prosiła o odpusz-

czenie grzechów, nie szukała usprawiedliwienia. Chciała tylko pokazać, że bardzo żałuje i 

bardzo kocha Tego,Tego, który miał moc uzdrawiać, a nawet wskrzeszać z martwych, który 

uczył, by miłować wszystkich, by czynić dobro każdemu człowiekowi, niezależnie o tego, 

kim jest.  

Kochała Go, gdyż On uczył, by nie sądzić, by nie potępiać, by odpuszczać i darować 

wszystkim dłużnikom. Ona kochała Jezusa nie oczekując i nie chcąc nic w zamian. 

Nie wiemy, kim była. Być może była nierządnicą? Niewątpliwie jednak kochała i pra-

gnęła Jezusowi okazać swoją miłość i żal. Pragnęła okazać smutek z powodu tego, jak żyła, 

jak postępowała. Czując ciężar grzechu, pragnęła zacząć żyć życiem pełnym godności. Pragnęła 

zostawić swoje dawne życie. Chciała tylko pokazać, że za to wszystko, co do tej pory czyniła, 

szczerze żałuje. 

Dla Szymona owego dobrego faryzeusza Jezus do tej pory podziwiany teraz przez tę kobietę 

stracił na znaczeniu. Dla Szymona Jezus staję się tylko jakimś nauczycielem, bo prorokiem to na 

pewno nie jest – „wiedziałby co za jedna.” Na kobietę zaś patrzy chłodno, a może iż pogardą. 

Jezus jednak, znając myśli Szymona, zaczyna z nim rozmowę. Jezus pragnie pokazać Szymo-

nowi prawdziwą miłość, czyli taką, która kocha mimo wszystko, która potrafi wszystko prze-

baczyć, potrafi kochać za nic. 

Drodzy! Każdy z nas jest grzesznikiem. Nosimy w sobie Szymona i grzeszną kobietę.  

Nigdy nie znamy do końca prawdy o drugim człowieku. Zna ją tylko Bóg. 

Starajmy się na każdego człowieka patrzeć z miłością i szacunkiem. Tego dziś uczy nas Jezus. 

Bądźmy miłosierni. Amen. 

 

www.ziemiecice.eu 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 12 - 19  VI  2016 
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         
 
PONIEDZIAŁEK   - 13 VI   św. Antoniego z Padwy, kapł.i dra K-ła 

18.00 – za + Adelę i Jerzego Hatlapa, rodziców, brata, bratową, męża Ambrożego Sikora  

             i ++ z pok. Lisek, Sikora          

WTOREK  - 14  VI  bł. Michała Kozala, bpa i m. 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Jadwigę i Wil-

helma Kijas, Anastazję i Henryka Pradela, dziadków z obu stron, braci Helmuta i Rudolfa, 

bratowe i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Waltera i Marię Nowok, dziadków Nowok, Bednorz, 

Matlok, Gowin i ++ z pok. 3) za + Teresę Poloczek w 30 dz. po śm. 4) za + Janinę Misz-

czyk w r. ur., jej męża Józefa i ++ z rodz. Gajewski, Mularczyk 5) za ++ rodz. Antoniego i 

Wandę Pieleń i ++ z pok. 6) za ++ rodz. Ernę i Joachima Mainka, Franciszka Gołąbek, 

dziadków i ++ z pok. z obu stron 7) za + mężaWilhelma Daniel, Gertrudę i Konrada Daniel, 

Alicję, Karola, Ernę, Annę Bieniek, Joachima Szmatloch, rodz. Marię i Jerzego i ++ z pok.  

ŚRODA  - 15  VI   bł. Jolanty, zak.    MSZA  SZKOLNA   
18.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i Józefa Michalik,  

             Stefanię , Rajnholda i Andreasa Lindel, chrzestnych Rozalię i Józefa i ++ z pok.  

CZWARTEK  –  16 VI    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) do B. Op pw. MBNP i św. Ja-

dwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 15 r. śl. Marzeny i Michała z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodzi-

ny 2) za + męża Helmuta Langer, rodz. z obu str., 3 braci, 3 szwagrów, Jadwigę i Ernesta 

Grzechca i pok. z obu str. 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, 

Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za ++ rodz. Otylię i Leona Czmok, 

brata Ernesta, siostrę Barbarę, jej męża, teściów, dziadków i ++ z pok. Czmok, Kowolik  5) 

za ++ rodz. Annę i Antoniego Wilczek, Jadwigę i Izydora Nawrath, brata Pawła, szwagra 

Ingberta i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -   17  VI    św. brata Alberta Chmielowskiego    
18.00 – za + Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek, Ilzę, Gerdę, Jerzego,  

            Ernesta, Engelberta 

SOBOTA  -  18 VI    
 
18.00 – za + męża Bernarda Szuwald, Jadwigę i Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i pok. 

 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19  VI     (kolekta na nasz kościół)            

  8.00 – za + Bernarda Król, ojca Henryka, teścia Herberta, dziadków i d. w cz.c. 

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. Hidegardy Spende z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 

14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa         



Ogłoszenia parafialne 
12 VI 2016 

 
 
 

1. Dziś obchodzimy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu. Msza św. o 9.30. Po po-

łudniu od g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy serdecznie zapraszają. 

  
2. Dziś po południu o 14.30 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

  
3. Nabożeństwa czerwcowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  

 

4. Jutro w poniedziałek spotkanie dla marianek po nabożeństwie wieczornym. 

 

5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży.  
 
6. W czwartek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę zbiorową i nabożeństwo 

ku czci św. Jadwigi. 
 

7. 18 czerwca w sobotę wszystkie kościoły pw. św. Jadwigi w Polsce (109) pielgrzymują do Trzeb-

nicy.  Również nasza parafia się tam uda. Zapisy w zakrystii. Koszt 45 zł. Jest jeszcze sporo wol-

nych miejsc. Wyjazd z Ziemięcic o g.5.00, a w Przezchlebiu na przystankach. 

 

8. Powoli rozkręca się nasza nowa strona parafialna pod starym adresem: www.ziemiecice.eu. 

 

9. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 18 VI - Kirszniok, Kirszniok, Włochowicz, Ga-
wenda, Boczarowski, Kujawa, Jendrysik. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy ko-

ścioła 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 na nasz kościół. 

 

 

 

 

Chryste pełen miłosierdzia - bądź pochwalony! 

 
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  


