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Drodzy Goście i Parafianie! 
    Niech w Nowym Roku Bóg obficie błogosławi, zdrowiem, pokojem i miłością 

 
 

                   "Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju" 
Z Orędzia Papieża Franciszka na 50 Światowy Dzień Pokoju 2017 r. 
Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i naro-
dom świata, szefom państw i rządów, a także przywódcom wspólnot religijnych oraz róż-
nych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu i modlę się, aby ob-
raz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za 
święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych szanuj-
my tę «najgłębszą godność»  i sprawmy, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym 
stylem życia. 
Jest to Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym, papież Paweł VI skierował 
do wszystkich ludów, nie tylko do katolików, jednoznaczne słowa: «Ostatnie lata historii na-
szego wieku ukazały z całą jasnością, że tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy 
postęp — nie zaś konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokonywane 
przemocą, nie represje narzucające pozorny ład społeczny». Sprzeciwiając się temu, cyto-
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wał "Pacem in terris" swego poprzednika św. Jana XXIII i chwalił «zmysł i umiłowanie po-
koju opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, wolności i miłości» Uderza aktualność tych 
słów, które są dziś nie mniej ważne i przynaglające niż pięćdziesiąt lat temu. 
 
Przy tej okazji pragnę skoncentrować się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu poli-
tyki pokoju i proszę Boga, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy 
w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy in-
spirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecz-
nych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mo-
gą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy. 
Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy wyrzeczenie się przemocy stało 
się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki 
we wszystkich jej formach. 
Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza także przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia 
się przemocy. Jest ona — jak stwierdził mój poprzednik Benedykt XVI — «realistyczna, 
ponieważ wynika z uznania, że na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawie-
dliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miło-
ści, więcej dobra. Owo ‘więcej’ pochodzi od Boga». I dodał z mocą: «Odrzucenie przemocy 
nie jest dla chrześcijan posunięciem czysto taktycznym, ale sposobem bycia osoby, postawą 
człowieka, który jest tak bardzo przekonany o miłości Bożej i o Jego mocy, że nie boi się 
walczyć ze złem jedynie bronią miłości i prawdy. Miłość nieprzyjaciół jest zaczątkiem ‘re-
wolucji chrześcijańskiej’» . Słusznie Ewangelia nakazująca miłować naszych nieprzyjaciół 
(Łk 6, 27), jest uważana za «magna charta chrześcijańskiego niestosowania przemocy, które 
nie polega na kapitulacji w obliczu zła (...), ale na odpowiadaniu na zło dobrem (por. Rz 12, 
17-21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości» (6). 
 
Jeśli przemoc bierze początek w ludzkim sercu, to bardzo ważne jest chodzenie drogą nie-
stosowania przemocy przede wszystkim w obrębie rodziny. Rodzina jest niezbędnym «ty-
glem», dzięki któremu małżonkowie, rodzice i dzieci, bracia i siostry uczą się porozumie-
wać ze sobą oraz bezinteresownie troszczyć się o siebie nawzajem oraz gdzie tarcia lub na-
wet konflikty muszą być przezwyciężane nie przy pomocy siły, lecz poprzez dialog, szacu-
nek, szukanie dobra innych, miłosierdzie i przebaczenie  przemocy musi zaczynać się w 
murach domowych, aby następnie rozprzestrzeniać się na całą rodzinę ludzką.   
«Wszyscy pragniemy pokoju; tak wiele osób buduje go każdego dnia poprzez małe gesty; 
wielu cierpi i z cierpliwością znosi trud tak licznych usiłowań, by go budować» . W 2017 r. 
starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze 
swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o 
wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy 
mogą być twórcami pokoju» .                                                          FRANCISZEK 



Intencje  mszalne 1 - 8 I 2017 
 
NIEDZIELA  -  1  I  UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI  (kolekta na nasz kościół)                                                                                       

  9.00 – za + ojca  Rajmunda Mainka w r. śm., matkę Elżbietę, męża Erharda, Andrzeja  Suł 
            kowskiego i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + żonę i matkę Urszulę Długosz w dniu  
                                                                                                       urodzin i syna Damiana,  
16.00 – za + męża Wilhelma  Daniel  w 10 r. śm., rodz. Gertrudę i Konrada Daniel i rodzeń 
                                                                                                                                   stwo 
PONIEDZIAŁEK   -  2 I  św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dr K-ła   
18.00 – za + ojca Herberta Kowolik z ok. ur. i rocz. śm., Elżbietę i Antoniego Kowolik i ++  
             z rodz. Pieczka                      
 
WTOREK  - 3 I 

 9.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podziękowaniem  za pomyślny przebieg operacji z pr. o  
            Boże błog. i zdr. i dla całej Rodziny 

ŚRODA  - 4  I     
9.00 – za + męża Helmuta Haida, rodziców, teściów, siostry, braci, bratowe, szwagrów, An 
           nę i Horsta Greiff, Helenę, Ditmara, Gertrudę Kowolik 
 
CZWARTEK  -  5 I  DZIEŃ MODLITWY  O POWOŁANIA 

8.30 –  o dar powołań z naszej Parafii: za + Helenę Cisto z ok. ur., jej męża Stefana i ++ z 
pok. 
 

PIĄTEK  - 6  I OBJAWIENIE PAŃSKIE  (TRZECH KRÓLI)  (kolekta na misje)   
8.00 – za + męża Emila, rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i Józefa Mi 
           chalik 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i w int. Czcicieli Najśw. Serca Pana Je 

                                                      zusa: za + męża w r. śm., córkę, rodziców z obu stron 
 

14.00 – jasełka i XIX kolędowanie przy żłóbku 

 
SOBOTA  -  7 I   I-sza sobota                                                                                                 
 8.00 - w int. Czcic. Różńca św.; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł.  
                                                     pr. o B. błog. i zdr. i dla solenizantów i całej Rodziny 

 

18.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 10 r. ślubu Kariny i Ariela  
                                                     pr. o B. błog. i zdr. i dla całej Rodziny 
 
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO  -  8  I    (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne)                                                                                  

  8.00 – do B. Op. pw. MB, św. Jadwigi i św. Floriana z ok 5 r. ślubu pr. o B. błog. i zdr. dla  
            rodziny Mike i całego pokrewieństwa 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Jerzego Kurpas w r. śm., Ry 
                                        szarda Kopski, dziadków Kurpas, Cwynar, Leś, Brol i ++ z pok.  

 



Ogłoszenia parafialne         

                                           1 I 2017 

 

1. Jutro, w poniedziałek  2 stycznia  o 19.00 spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej i 
szafarzy. 

2. We wtorek  3 stycznia nie będzie Mszy zbiorowej wieczorem ani kancelarii. 
3. W piątek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze o 

8.00 i o 11.00. Po każdej Mszy św. święcenie wody, kadzidła i kredy. 
4. Jasełka i XIX kolędowanie przy żłóbku w piątek 6 stycznia o 14.00. 

5. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 7 I - Pudło, Wielgocki, Dworaczek, Mroczek, Król, 

Kampa, Baron, Kolanek, Łabiak. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  
brakowało.  

6. Wolne intencje Mszy św. w styczniu:  13, 20, 22 g.8.00, 29 g.11.00. 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W piątek kolekta na misje. W przyszłą niedzielę 

kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. 

 

Panie, chroń nas i błogosław w 2017 Roku! 

 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

 
 

KANCELARIA: wtorek - nieczynna,  w 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  


