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Drodzy Parafianie! 
Kiedy Jezus uzdrowił człowieka  z opętania słowami : „Milcz i wyjdź z niego”- wszyscy 

zastanawiali się „coż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym” Kiedy 

Jezus uciszył burzę na morzu – uczniowie pytali się: „kimże właściwie on jest, że nawet wi-

chrom i wodzie rozkazuję i są Mu posłuszne” 

Kiedy wszyscy ze zdumieniem patrzyli na Jezusa, kiedy coraz różniejsze opinie głoszono na Je-

go temat, Jezus zapytał swoich uczniów: „Za kogo uważają mnie ludzie?"  Uczniowie zaś odpo-

wiedzieli Mistrzowi zgodnie z tym, co słyszeli. Ludzie bowiem mówili, że Jezus jest Janem Chrzci-

cielem, który powstał z martwych. Widzieli w nim nowego męża Bożego, który nad Jordanem udzie-

lał chrztu wzywając do nawrócenia, do przemiany swojego życia. Inni widzieli w Jezusie długo ocze-

kiwanego Eliasza - proroka, który miał poprzedzić nadejście oczekiwanego Mesjasza i straszliwego 

dnia sądu nad ludźmi. Inni wreszcie, jak mówili uczniowie, uważali, iż Jezus jest wielkim prorokiem - 

posłannikiem Boga, który naucza w Jego imieniu. 

Słysząc wiele różnych opinii, Jezus zapytał swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uwa-

żacie?"  Na pytanie to w imieniu wszystkich odpowiedział Piotr: „Za Mesjasza Bożego"   

Uczniowie rzeczywiście uznawali, że Jezus jest oczekiwanym od wieków Mesjaszem. Widzieli 

Jego znaki, słuchali Jego nauk, widzieli cuda, których dokonywał. Stąd też nie mieli wątpliwości, 

iż jest On prawdziwym Zbawicielem. 

 

Drodzy! 

Przed każdym z nas staje dzisiaj Jezus. Jak uczniom, tak i każdemu z nas Jezus zadaje pytanie: 

kim ja dla Ciebie jestem? Kim dla mnie jest Jezus?  

Pytanie wydawać by się mogło proste i łatwe. Jednak gdy zastanowimy się nad nim, to odpo-

wiedź nie będzie już tak oczywista. Domyślamy się, że Jezus chce by nasze codzienne życie to po-

twierdzało.  

Tak - moje czyny, a nie tylko słowa, mają być odpowiedzią na fundamentalne pytanie, kim dla 

mnie jest Jezus. Wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć na to pytanie. Możesz 

dziś spojrzeć na swoje zwykłe, codzienne życie, popatrzeć na swój dom, na swoje miejsce pracy, na 

swoją szkołę i oceniając własne postępowanie, możesz dać odpowiedź Jezusowi. 

Możesz oczywiście odłożyć odpowiedź na owo pytanie na później. Możesz pomyśleć sobie: 

mam jeszcze czas. Wiedz jednak, iż wcześniej czy później - finalnie w godzinę swojej śmierci - 

będziesz musiał zadać sobie to fundamentalne pytanie: kim On dla mnie jest? 
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Intencje  mszalne 19 - 26  VI  2016 
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         
 
PONIEDZIAŁEK   - 20 VI    
18.00 – za + brata Józefa Mazur, w 7 r. śm., rodziców Eudokię i Stanisława Mazur i pok. 

 

WTOREK  - 21  VI  św. Alojzego Gonzagi, zak. 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Różę Kalyta, rodz. 

Agnieszkę i Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, 3 szwagrów, dziadków i pok. 2) za 

+ męża Bernarda Szuwald, Jadwigę i Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i ++ z pok. 3) za 

+ Ernesta, Paulinę i Walentego Konieczny, Wiktorię i Karola Kapek, i ++ z pok. Konieczny, 

Kapek, Mój 4) za + córkę Alicję Zawada, męża Bronisława Wojnar, rodz. Pytel, Izabelę 

Rauer, Marię i Alfreda Grzeganek i ++ z pok. 5) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. i z proś-

bą o błog. i zdr. w Rodzinie 6) do B. Op. pw . Matki Bożej i św. Jadwigi z podz. za otrzym. 

ł. z pr. o błog. i zdr. w 30 rocz. święceń kapłańskich 

 
ŚRODA  - 22  VI      MSZA  SZKOLNA  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU 
18.00 – za + Gertrudę i Teofila Lisek, rodz. Martę i Franciszka Nicz, brata Karola, Annę i  

             Roberta Fiołek, rodz. Annę i Stanisława Biskupek, brata Zygfryda, szwagierki  

             Annelise i Edeltraud i ++ z pok.  

 

CZWARTEK  –  23 VI    DZIEŃ  OJCA     

                                            MSZA  DLA  MŁODZIEŻY  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi  za wszystkich Ojców naszej Parafii; za + Helmuta  

            Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina Długosz, Barbarę Mroczek, Konrada Kubicki,  

            dziadków Długosz, Tomanek,  Höppner       
 
PIĄTEK  -   24  VI  UROCZ.  NARODZENIA  JANA  CHCRZCICIELA  
18.00 –  int. wolna 

 
SOBOTA  -  25 VI    
 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł.  z ok. 80 ur. Małgorzaty Kroker z  

             prośbą o błog. i zdr. w Rodzinie 

 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26  VI     (kolekta na nasz kościół)            

  8.00 – int. wolna 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za  

     otrzym. ł. z ok 25 rocz. ślubu  Ireny i Zygmunta Glagla z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 

 
14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa         



Ogłoszenia parafialne 
19 VI 2016 

 
 
 
 

 

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

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

 

3. Msza św. na zakończenie  roku szkolnego dla dzieci w środę, a dla młodzieży w czwar-

tek. 

 

4. W czwartek obchodzimy Dzień Ojca. Zapraszam wszystkich Ojców na Mszę św. 

 

5. W piątek obchodzimy  urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

   

6. Nasz klub LKS Pogoń Ziemięcice obchodzi 70 lecie istnienia. Gratulujemy i życzymy wy-

trwałości. Z tej okazji w dniach 24 -  26 czerwca odbędzie się Festyn Sportowo – Kulturalny na 

który zapraszają wszystkich parafian. 

 

7. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 25 VI - Fiołek, Janoszka, Gralla, Antoszkiewicz, 
Greiff, Nardelli, Król, Cebula,  Suchanek, Kierat, Kacprowicz, Nowicki.  Klucz u 

kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie 

może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało.  

 

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 

 

 

 

Chryste, Panie 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  


