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Drodzy Parafianie! 
Jak ludzie w czasach Jana, stoimy nad brzegiem. Obok nas przepływa potok słów i rzeka in-
formacji. Prądy i wiry tego świata powodują, iż wierzymy czasem tej, czasem innej nowin-
ce, informacji, gazecie czy książce. 

Są tacy, którzy lekturę gazety zaczynają od horoskopu, naiwnie dopasowując swoje, nie-
powtarzalne drogi życia do beztrosko rzucanych wymysłów.  

Bywają inni, którzy zbawienia oczekują od polityków; są i tacy, którzy czytają tylko 
kryminały czy romanse. Druk zły miesza się z obojętnym, dobry z lepszym.  

Drodzy! Do Jana przychodzili pobożni Żydzi, aby przyjąć chrzest nawrócenia, aby zapy-
tać, jak żyć, aby znaleźć rozwiązanie problemów.  

Jan udzielał chrztu, ukazywał drogę powrotu do Boga, podnosił na duchu, udzielał wska-
zówek. Jednakże najważniejszym było to, że ostatecznie wskazał na Tego, który miał 
przyjść, który jest rozwiązaniem dla każdego, który tłumaczy i czyni sensownym całe nasze 
życie.  

Jan Chrzciciel wskazał na Tego, który Jest Słowem Ojca. Gdybyśmy nawet mieli wielu 
Janów, którzy nam dobrze radzą, ale minęli tego, który jest rozwiązaniem wszystkich pro-
blemów, przegramy życie. Gdybyśmy wyczytali wszystkie księgi tego świata, a pominęli 
Słowo Boga, boleśnie przeżyjemy pomyłkę. Uczestnicząc w życiu Kościoła nie musimy 
zgadywać, jakiej księgi szukamy, wiemy: chodzi o Biblię, Pismo święte. To księga życia dla 
każdego z nas.  

W jaki sposób Jan rozpoznał Jezusa? Co Go przekonało? Zobaczył zstępującego na Je-
zusa Ducha Świętego. Czy wszyscy nad Jordanem widzieli jak Jezus jest napełniony Du-
chem? Nie. Dostrzegł to Jan. Przygotowany, wrażliwy, czekający. Podobnie jest z Biblią. 
Na jej kartach spoczywa Duch Święty. Czy wszyscy to dostrzegają? Nie.  

Ale można uczyć się od Jana. Możemy być jak uczniowie Jana. Nie wiedzą dokładnie 
kim jest Jezus, ale idą za Nim. Bo na Niego wskazał Chrzciciel. 

Drodzy! Chciejmy Słowo Boga – Jezusa, mieć w swoim sercu i na swoich wargach. Za-
chęcam do przeczytania Ewangelię. Jest bowiem w zasadzie jedna Ewangelia – Radosna 
Nowina, ale jest podana w czterech ujęciach. Mamy  zatem po trzy miesiące, aby przeczytać 
każdą z nich. Nie pozwól, aby Słowo pozostało na półce, nie pozwól, aby było zakurzone i 
nierozpoznane.  To jest Słowo Boże dla Ciebie. 
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Przygotowanie do Chrztu świętego 
 

Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i 
mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. 
Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. 
Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wiary 
Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.   
Czas i miejsce chrztu 
Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. 
Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.  
Obowiązki rodziców 
Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nad-
przyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do 
religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do 
usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Według przepisów Prawa 
Kanonicznego (kan. 868) do godziwego udzielenia chrztu musi istnieć m. in.  uzasadniona 
nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. „Uzasadniona nadzieja” jest oparta na 
życiu religijnym rodziców dziecka. Jeśli tego brak chrztu należy odmówić lub odłożyć w 
czasie, aż zniknie przyczyna. Po chrzcie mają obowiązek doprowadzenia dziecka do pozna-
nia Boga, jak również przygotowania do przyjęcia pozostałych sakramentów. Do chrztu 
przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu) - o ile nie ma przeszkody prawnej.   
Imię dziecka 
Imię dziecka ma świadczyć o przynależności do Kościoła. Dlatego też nie powinno się ule-
gać modzie i wybierać dziwacznych imion.  
Rodzice chrzestni. 
Rodzice chrzestni są wybierani po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wychowaniu 
dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania wychowania dziecka we-
dług zasad wiary. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:  
ukończony 16-ty rok życia i jest po bierzmowaniu,  żyją bardzo religijnie – tu względem 
chrzestnych są duże wymagania. Oznacza to między innymi,  że jeśli są małżonkami to ma-
ją ślub kościelny.  Chrzestnym nie może być osoba, która żyje z inną, ale nie mają ślubu. 
Nie może być chrzestnym ten, kto rzadko chodzi do kościoła lub wcale; kto zamiast do ko-
ścioła notorycznie stoi przed kościołem na ulicy. Nie może być chrzestnym ten, kto nie zna 
podstawowych prawd wiary i jest przeciwny nauczaniu Kościoła. Chrzestni muszą być w 
stanie łaski uświęcającej (bez grzechu) i wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Wg tra-
dycji matka chrzestna przygotowuje biała szatę, a ojciec chrzestny  świecę chrzcielną. Ro-
dzice chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mo-
gą być rodzicami chrzestnymi i byli na nauce przedchrzcielnej  
Zgłoszenie dziecka do chrztu. 
Dokonują tego rodzice przedstawiając: akt urodzenia dziecka, dane swoje (w tym parafia i 
data ślubu kościelnego) i rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszk.).  
Terminy:  Nauka przedchrzcielna - w ostatnią sobotę miesiąca w kancelarii bezpośrednio 
po Mszy  wieczornej. Chrzest i roczki - na Mszy św. wieczornej w I-szą sobotę miesiąca 



Intencje  mszalne 15 – 22 I 2017 
II NIEDZIELA   ZWYKŁA  -  15  I    (kolekta na nasz kościół)                                                                     

  8.00 – za +ojca Erwina Szyszka i dziadków z obu stron 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP  i św. Jadwigi z  
     podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Bernadety Ulfik z pr. o B. błog. i zdr. i dla całej Rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   -  16  I   
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Dorotę i Edwarda Bi-
skupek, syna Tomasza 2) za + Barbarę Nowak w I r. śm, ojca Herberta i ++ z rodziny 3) za 
+ Juliusza Gajda w 42 r. śm., żonę Martę, 3 braci, męża Wilhelma, syna Andrzeja i ++ zpok. 
Daniel, Gajda, Langer 4) za + Gintera Wilczek w 30 dz. po śm. 5) za + matkę Felicję Glagla 
w r. śm., ojca Jerzego, 6) za + żonę Dorotę Miczka z ok. ur. i r. śm., rodz. Marię i Norberta 
Miczka, Elżbietę, Różę i Jana Liszka, 2 braci i bratową i ++ z pok. 7) za + żonę Mariannę 
Mainka, syna Bogdana, rodz. z obu stron i ++ z rodz. Magiera, Mainka, Klimala, Błażytko 
8) za + Alojzego Ulfig  (od mieszk. Świętoszowic) 9) za + Józefa Switala, siostrę Dorotę, 
rodz. z obu stron, dziadków i ++ z pok. Switala, Liszka, Lopata i za wszystkich spoczywa-
jących na naszym cmentarzu 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
WTOREK  - 17  I    św. Antoniego,  opata 

 8.00 – za + Gintera Wilczek (od sąsiadów) 
 
ŚRODA  - 18  I    Tydzień Modlitw o Jedność             
 8.00 – za ++ rodz. Tomasza i Anastazję Boczar, brata o. Antoniego, dziadków, rodz. Ma 
            rię i Adama Książek, Franciszkę, Annę i Józefa oraz pok. z obu stron 
 
CZWARTEK  -  19 I    św. Józefa Pelczara, bpa     Tydzień Modlitw o Jedność             

 8.30 – za + męża Wendelina Długosz w 15 r. śm., rodz. z obu str.,  rodzeństwo, Helmuta  
            Höppner, Stefanię Hajda i ++ z pok. 
 

PIĄTEK  - 20  I   Tydzień Modlitw o Jedność             
 8.00 – w intencji Babć i Dziadków naszej Parafii 
 
SOBOTA  -  21  I  Tydzień Modlitw o Jedność                                                                                                 
 

18.00 -  za + Elżbietę Kapica w 30 dz. po śm. 
 
III NIEDZIELA   ZWYKŁA  -  22  I    (kolekta na nasz kościół)                                                                                            

  8.00 – za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i Jana Kowolik,  
            Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa Buchcik, dziad 
            ków Gurowiec, Kowolik i ++ z pok.  
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Zygfryda Kotyczka w 30 dz. po śm. 
         -   w int. rocz. dz. Jana Nicz 



Ogłoszenia parafialne 

15 I 2017 

 

1. Zapraszam w poniedziałek, czyli jutro na Mszę św. zbiorową i nabożeństwo ku 

czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 

 

2. W środę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

 

3. W piątek rano Msza św. w intencji Babć i Dziadków naszej Parafii. 

 

4. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 21 I - Zagata, Iwan, Dubiński, Wiśniowiecki, 

Grandys, Podkowik, Wołoszyn, Marzec, Smolik. Klucz u kościelnego. Nie zamyka-
my kościoła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamie-
ni, aby nikogo nie  brakowało.  

 

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

 

Panie, chroń nas i błogosław! 

 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 

 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00,  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  


