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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy  Goście i Parafianie! 
 

Jak co roku pragnę w tym miejscu przypomnieć podstawowe prawdy związane z 
obchodem odpustu parafialnego.  

Odpust to święto parafii związane z tytułem kościoła 

Nazwa odpust wiąże się nierozerwalnie z dobrem duchowym,  jaki możemy w 
tym dniu zyskać.  

Odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych przewidzianych 
przez Boga za grzechy, które zostały nam już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Wa-
runkiem zasadniczym jest wolność od jakiegokolwiek grzechu. Kolejnymi warunkami 
zyskania odpustu są:  nawiedzenie tego kościoła, przyjęcie Komunii św., wyznanie 
wiary (Wierzę w Boga....), odmówienie Ojcze nasz ...  i dowolnej modlitwy w intencji  
Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo ...). 

 W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest uczestniczenie 

w pełni ( z przyjęciem komunii świętej) we Mszy w dniu odpustu w kościele parafialnym.  

Główna  Msza w dzień odpustu nazywa się sumą, która jest połączona z procesją euchary-

styczną wokół kościoła, którą wielbimy Boga obecnego wśród nas pod postacią chleba.  

Odpust to też spotkanie rodzinne. Na odpust przyjeżdżali krewni, którzy uczestniczyli 

w sumie odpustowej a po niej przy biesiadnym stole umacniali rodzinne więzi. Zauważmy, 

że coraz rzadziej spotykamy się w szerszej rodzinie.   
  
Świętość ukazana przez naszą Patronkę, św. Jadwigę jest jej wezwaniem i wska-

zaniem do nas dziś żyjących jak żyć trzeba.  
Prawdziwie uczcimy ją właśnie w ten sposób, gdy będziemy podobać się Panu   
– pełni świętości i miłosierdzia dla bliźnich. 

 

Życzę wszystkim pełni świętości, radości i pokoju w sercu! 
 

Przez wstawiennictwo św. Jadwigi, niech spływają na nas obfite łaski. 
 

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 



 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 



Intencje  mszalne 16 – 23 X 2016 
UROCZ. ŚW. JADWIGI,  ODPUST  PARAFIALNY  -  16 X  (kolekta na nasz kościół) 

8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 85 ur.  Bernarda z pr. o B. bł. i  

          zdr. oraz za ++ z rodziny                      

 

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

           podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur.  Rudolfa Kudlek z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny                     

 

15.00 – NIESZPORY ODPUSTOWE 

 

PONIEDZIAŁEK   -  17  X     św. Ignacego z Antiochii, bpa i m.       
18.00 – za ++ rodz. Rozalię i Stanisława Hazelbusz, dziadków Grzegorczyk, Michalik,  

            ojca chrzestnego Gintera, kuzyna Krystiana, szwagra Ditmara, Jana Bartoszek i ko 

             leżankę Henrykę 

 
WTOREK  - 18 X    św. Łukasza, Ewangelisty 

18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; o Boże błogosławieństwo dla 

Służby Zdrowia; 1) za + Władysławę Zachura (od szwagra i szwagierki z Pochopin) 2) za 

+ teścia Fryderyka Grzegorczyk, żonę Marię, syna Pawła i ++ z pok. 3) za + matkę Różę 

Fabryczek, męża Jerzego, brata, bratową, męża, zięcia Karola i ++ z pok. 4) do B. Op. pw. 

MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. urodzin z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny  

5) za ++ rodz. Teodora i Marię Giolbas, braci, bratowe, szwagrów, teściów Stanisława i An-

nę Dul, dziadków z obu stron i ++ z rodz. Giolbas, Dul, Stec, Kolasa i d. w cz. c. 6) za + El-

frydę, Arnolda, Krystiana i Rajnholda Cichorowskich, Alojzego i Jerzego Zylka 7) za + 

matkę Hildegardę Gola w r. śm., jej męża Roberta i dziadków 

 

ŚRODA  -  19   X   MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za ++ rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbiętę i Rajmunda Mainka, brata Erhar 

             da, szwagra Wolfganga i ++ z pok. 

          - w int. r.dz. Jakuba Asztęborskiego z pr. błog. i zdr. dla całej Rodziny 

 
CZWARTEK  -  20 X  św. Jana Kantego, kapł.     MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Karola i Agnieszkę Sydow, synową Gabrielę, Konstantynę i Agustyna   

            Drzymota  

 
PIĄTEK  -  21  X  bł. Jakuba Strzemię, bpa          (obchody  ku czci św. Marcina)      
16.00 – za + męża Herberta Fabryczek, rodz. Fabryczek, Klak, 3 synów, szwagierkę  Różę,  

             braci Jerzego i  Eryka, jego żonę, 3 synów, ++ z rodz. Fabryczek, Klak, Mozga,  

             Król i d. w cz. c. 

 
SOBOTA  -  22  X  św. Jana Pawła II, pap.         
12.00 - w int. nowożeńców Haniak - Gęza 

 

18.00 – za + męża Engelharda Popela, rodz. Klarę, Annę i Karola, Marię i Jerzego Plichta i  

            pok. 



XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA    NIEDZIELA  MISYJNA  -  23 X  (kolekta na misje) 

8.00 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, wujków Aloj 

           zego i Henryka, jego żonę, dziadków Poloczek, Goławski i ++ z pok. 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. z podz. za otrzym. ł. z ok. 70  

            ur.  Franciszka Długosz z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny oraz za + żonę Urszulę  

            i syna Damiana                     

14.30 – Różaniec 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

16 X 2016 

 

 

1. Zapraszam serdecznie na nieszpory odpustowe ku czci św. Jadwigi  o 15.00.  

2. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej modlitwy w 

domu (chociażby 1 dziesiątkę). 

3. W kancelarii są przyjmowane intencje rocznic urodzin i ślubów na przyszły rok. 

4. W środę Msza szkolna dla dzieci.      W czwartek Msza św. dla młodzieży.   

5. W piątek w kościele i przed kościołem obchodzić będziemy Jubileuszowy X Dzień 

św. Marcina. Msza św. będzie już o g. 16.00. Szczegóły na plakacie w gablotce. 

6. W piątek w Pyskowicach XIV Nocne Spotkanie Młodych 

7. Urząd Gminy organizuje bezpłatne USG piersi dla kobiet (roczniki 1967-1996) w Zie-

mięcicach w dn. 17 i 19 października. Rejestracja wcześniejsza w Ośrodku Zdrowia. 

 

8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 22 X - Skop, Skop, Majka, Czerwik, Kiszka, Po-

nikowski, Benek, Brzoza, Nogielski. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła je-

śli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 

nie  brakowało.  

 

9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta  na misje . 

 
 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po Różańcu,    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 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


