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Drodzy Parafianie! 
 
Słuchając dzisiejszej przypowieści, koncentrujemy się zwykle na tym, co Samarytanin dał 
potrzebującemu pomocy człowiekowi, a czego nie dali mu inni, przechodzący obok niego 
wcześniej. A gdyby tak odwrócić opisaną w dzisiejszej Ewangelii sytuację? 

Oto widzimy dwóch ludzi. Jeden potrzebuje człowieka, aby dał mu pić, przemył jego 
rany, podniósł z ziemi, zawiózł do gospody, a więc aby ocalił mu życie - to doczesne, ziem-
skie, które wcześniej czy później i tak nieodwołalnie musi się skończyć. 

Drugi potrzebuje człowieka, aby dostąpić zbawienia, osiągnąć życie wieczne, które ni-
gdy się nie kończy. No więc kto komu tu bardziej pomógł? Kto komu bardziej powinien 
dziękować?  

 
Jezus wskazuje dziś nam wyraźnie by być miłosiernymi. Bliźni – jest bowiem naszą 

droga do nieba. To ten, wobec którego będziemy sądzeni - Wtedy odezwie się Król do tych 
po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  byłem nagi, a przyodzia-
liście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do 
Mnie". 

 
A czy można być takim miłosiernym samarytaninem? Odpowiedź na to pytanie znaj-

dziemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu: "Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, 
nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. (...) Słowo to bowiem jest 
bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić". 

 
 Drodzy! Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości. Uczynił go dobrym. Brak 

miłości i zło są przeciwne naszej ludzkiej naturze; są wynikiem pierwszego upadku, grzechu 
pierworodnego. I dlatego czynienie dobra nie przychodzi nam już tak łatwo, często łączy się 
z pewnym zmaganiem, przekraczaniem siebie, ale jest możliwe, bo należy do natury czło-
wieka, jest w nią głęboko wpisane.  

Nie tylko możliwe, ale dla nas uczniów Chrystusa to obowiązek. Co więcej to moja dro-
ga do nieba! 

 
www.ziemiecice.eu 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 10 - 17 VII 2016 
 
XIV NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  3  VII     (kolekta na nasz kościół)                          

  8.00 – za + Annę i Antoniego Wilczek, Ingberta, Leokadię i Wilhelma Gałązka i dziadków  
             z obu str. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + w Niemczech Anielę Klimala 
 
PONIEDZIAŁEK   - 11 VII   św. Benedykta, opata Patrona Europy 

 9.00 – za ++ rodz. Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię Klasik, 2 szwagrów  i ++ z  
             pok. Biskupek, Klasik 
 
WTOREK  - 12  VII  św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i m. 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + żonę Danutę Nogielski, 
ojca Wojciecha, teściów Gabrielę i Henryka Nowok i ++ z pok. 2) za + męża Waltera Kału-
ża, rodz. Pudło, teściów Kałuża,  2 siostry, brata , bratanka, 2  szwagrów,  pok. z obu str. 3) 
za + Urszulę i Huberta Lis, brata Marcina w 5 r. śm. 4) za + Bernarda Szuwald, Jadwigę i 
Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i ++ z pok.  5) za + ojca Józefa Piernikarczyk w 20 r. 
śm., jego rodz. Małgorzatę i Saturnina, teściów Helenę i Augusta Salwiczek, dziadków Li-
twin, wujka Wilibalda Smolik, Tadeusza Dul, Helenę i Jana Dul, Maksymiliana i Krtystynę 
Buchcik 6) za + Siegberta Mróz, syna Dariusza, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, 
Rajnholda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, Józefa 
Giebel i ++ z pok. z obu str. 7) do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o bł. i dary Ducha Świętego 
dla Doroty z ok. 18 ur. 
ŚRODA  -   13 VII    św. Świerada i Benedykta, pustelników 
 9.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i zdr. dla syna Christopha  
          Roberta oraz za ++ dziadków Erykę i Ernesta Szymaczek, Elisabeth i Peter Krug 
CZWARTEK  -  14  VII                
 9.00 – za + Alojzego i Jerzego Zylka, Elfrydę, Arnolda, Rajnholda i Krystiana Cichorow 
            skich i dziadków z obu stron 

 
PIĄTEK  -  15 VII   św. Bonawentury, bpa i dra K-ła 
 9.00 - do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł.  z ok. 80 ur. Elżbiety z pr. o  
             bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 

SOBOTA  -  16 VII NMP z Góry Karmel 
18.00 –  do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Emilię Matlok w I r. śm, 
jej męża Józefa i ++ z pok. 2) za + Erharda Biskupek (od mieszkańców Świętoszowic) 3) za 
+ Łucję i Mariana Fordymackich Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysz-
tofa Stypa i ++ z pok. 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  17  VII     (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy)                         

  8.00 – za + męża Ernesta Spende, syna Norberta, 5 szwagrów, brata Ericha, żonę i ++ z  
            pok. Klak, Spende 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Rozalię i Karola Duraj, siostry  
     Weronikę, Annę, Anielę, Marię, matkę Jarosławę Konieczną, 4 szwagrów i ++ z rodziny 



Ogłoszenia parafialne 

10 VII 2016 

 
 
 
1. Od 11 lipca Msze św. w tygodniu będą rano o g. 9.00, we wtorek i sobotę o 18.00. 

 
2. Kancelaria w czwartki będzie czynna po Mszy św. 
 
3. Wolne intencje mszalne w lipcu: 23, 30; w sierpniu: 3, 5,  8,14. 

 
4. W najbliższą sobotę obchodzimy 16-ty dzień miesiąca. Wieczorem Msza św. zbiorowa 

i nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 

5. Urząd Gminy organizuje bezpłatne badania dopplerowskie żył kończyn dolnych od 16 
lipca w ośrodku zdrowia w Zbrosławicach. Mieszkańcy otrzymają imienne zaproszenia. 

 
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 16 VII - Bednorz, Szczeponik, Pietsch, Kreihs, 

Jędryka, Piernikarczyk,  Biskupek, Cieślar. 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.  

 

7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalny 
Fundusz Oświatowy. 
 

 
 
 

Chryste, wspomagaj nas w byciu miłosiernymi! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 

 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne 

I. Mainka Janusz, Ziemięcice i Langer Aneta, Krapkowice 
I. Haniak Marcin, Gliwice i Gęza Paulina, Przezchlebie 
II. Dragon Dawid, Świętoszowice i Dragon z d. Kryszkiewicz Marzena, Koty 

 

KANCELARIA: 18.30 – 19.00,  czwartek 9.30 – 10.00           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  


