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Drodzy Parafianie! 
 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 

Sam Jezus, kiedy został spoliczkowany w dniu swojej męki, nie nadstawił drugiego po-
liczka, ale jasno określił czyn: "Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli 
dobrze, to dlaczego mnie bijesz?"  

Jezus chce nauczyć nas czegoś całkiem przeciwnego. Za tym tak mocno przemawiają-
cym obrazem (nadstawić drugi policzek) kryje się niezwykły plan: zatrzymać spiralę zła. 

 
Drodzy. Wobec zła - riposta i zemsta, wydają się rzeczą tak naturalną, że wszyscy tak 

postępują. Jeśli chcemy przekonać się, jaką niesamowitą zmianę proponuje Jezus, to trzeba 
porównać ze sobą dwa teksty Biblii. W Księdze Rodzaju czytamy: "Lamek będzie pomsz-
czony siedemdziesiąt siedem razy!". I postawmy się w sytuacji Piotra, któremu Jezus mówi: 
"Masz przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy". 

Ta radykalna zmiana, która może wydawać się całkowitą utopią, rozpoczyna się bardzo 
realnie w momencie, kiedy mamy odwagę powiedzieć  "nie"  swojej własnej przemocy. Nie 
przemocy innych, ale przemocy swojej.  

Czy mamy się więc wycofać i oddali pole tym wszystkim, którzy czynią zło? 
Ewangelia nie jest wygodna. Święty Paweł pogłębił ten problem: "Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj!"  W przeciwnym razie zło odnosi nad tobą zwycięstwo. 
Nie zawsze potrafimy do końca opanować swoje uczucia wobec człowieka okrutnego albo 
fałszywego. Ale możemy walczyć z rosnącym w nas gniewem, z gniewnymi słowami i ge-
stami. Możemy starać się, aby nasze prawo do obrony i do oburzenia nie przekształciło się 
w coraz większy, ślepy gniew, w pogardę, w pragnienie i akt czystej zemsty. 
 

Tam, gdzie chrześcijanin zatrzymuje przemoc, nie zgadzając się być kolejnym ogniwem 
w łańcuchu zła, rodzi się nowy świat.  
 
Do tego jesteśmy wezwani dziś. Znów dziś. Jeszcze raz. Na nowo. 
 
 

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 



SPRAWY POGRZEBOWE 
1. Dokumenty: 

a) karta zgonu część „B dla administracji cmentarza" 
b) świadectwo zgonu - do wglądu 
c) potwierdzenie przyjęcia sakramentów 

 
2.  Rodzina  organizuje ministrantów i organistę (nie prosić o to kościelnych) 

a)  nasz organista Kamil Knopek, Przezchlebie tel. 691594604  
b)  z Żernik Stefan Michalik tel.511783230  lub kogoś innego 

 
3.  Grabarz Szymon Pajdak      Ziemięcice, ul. Wiejska    516024111 

 

 

SPRAWY ŚLUBNE 
1.  Dokumenty: 
       a) Dowód osobisty 
       b) Świadectwo chrztu (nie starsze niż pół roku) 
        c) Świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej. 
 
2. Narzeczeni zamawiają kościelnego, ministrantów i zasadniczo naszego 
    organistę (Kamil Knopek, Przezchlebie 691594604).  
 
3. Wystrój kościoła konsultują z Panią Kornelią Pieleń lub Brygidą Rother.                                
      
4. Fotograf zna i stosuje przepisy pracy w kościele  (www.ziemiecice.eu) 

 

5. Dodatkowe instrumenty czy śpiewacy za zgodą  ks. Proboszcza.  
 

 

 

SPRAWY CHRZCIELNE 
 
Zgłoszenie do Chrztu dokonuję rodzice.  
 
Przedstawiają:   
a)  akt urodzenia dziecka, 
b)  swoje dane (w tym parafia i data ślubu kościelnego)  
c)  dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).   
d)  rodzice chrzestni spoza naszej parafii dostarczają  zaświadczenie swego proboszcza, że 

mogą być chrzestnymi 
 



Intencje  mszalne 19 – 26 II 2017 
 
VII NIEDZIELA   ZWYKŁA  -  19  II    (kolekta na nasz kościół)                                                                                                               

  8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka, Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta, Szysz 
           ka, Buchta i pok. z obu str. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Hildegardę i Alfonsa Gogolin, Klarę, 
Gertrudę i Antoniego Biskupek, rodzeństwo Małgorzatę i Bruno Biskupek, szwagra Augu-
sta, Annę Thiller, Helmuta Höppner, rodzinę Kaletz, Szeliga, rodziców Pawlas, dziadków 
Wyrwoł, Biskupek oraz do B. Op. o błog. i dary Ducha Św. z ok. 18 ur. 
 

14.30 - Nieszpory niedzielne 

 

PONIEDZIAŁEK   -  20  II       
18.00 – za + matkę Elżbietę Grzegorczyk w 11 r. śm., ojca Gintera, brata Krystiana, dziad 
              ków i pok. z obu str. 
 
WTOREK  - 21  II   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + rodz. Franciszkę i Piotra 
Pieczka, męża Herberta  i ++ z rodz. Pieczka, Kowolik 2) za ++ rodz. Wandę i Richarda 
Miczka, 3 braci, dziadków i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Waltera i Marię Nowok, dziadków 
Nowok, Bednorz, Matlok, Gowin i ++ z pok. 4) za + Waldemara Kala w 30 dz. po śm. 5) za 
++ rodz. Anastazję i Emila Lisek w r. śm., Hildegardę i Herberta Lisek, męża Ambrożego 
Sikora, jego rodziców, Adelę i Jerzego Hatlapa i ++ z pok. Lisek, Sikora 6) za + męża En-
gelberta Janik w 7 r. śm. 7) za ++ rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna Adolfa, córkę 
Adelajdę, ++ z pok. i d. w cz.c. 
        
ŚRODA  - 22  II     Święto Katedry św. Piotra            MSZA  SZKOLNA 
18.00 – za + Zofię i Teodora Korgel, 3 synów, córkę, synową, wnuków i ++ z pok. Korgel,  
             Liszka 

 
CZWARTEK  -  23  II  św. Polikarpa, bpa i m.      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – za + matkę Matyldę Konieczny w r. śm., ojca Tomasza, męża Alojzego, rodz. Polo 
           czek, 3 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Poloczek, Konieczny, Porada i ++ z pok.  
PIĄTEK  - 24  II   
18.00 –  int. wolna 
 
SOBOTA  -  25  II   
18.00 - int. wolna 
 
VIII NIEDZIELA   ZWYKŁA  -  26  II    (kolekta na nasz kościół)                                                                                                                             

  8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego Sikora, 2 siostry, Oty 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
12.00 – 18.00  -  Adoracja   Najświętszego Sakramentu 



            

Ogłoszenia parafialne 

19 II 2017 

 

 

1. Zapraszam serdecznie dziś na Nieszpory niedzielne o 14.30. 

 

2. Jutro w poniedziałek po Mszy św. katecheza dla dorosłych. Zapraszam serdecznie. 
 
3. W środę Msza św. szkolna dla dzieci a w czwartek dla Młodzieży. 
 
4. Nasza Policja prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa. 

Po południu i w nocy telefon do patrolu w naszych miejscowościach 696 097 891. 

 

5. Proszę wszystkich o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi spraw pogrzebów, 

ślubów i chrztów, które znajdują się na drugiej stronie informatora. 

 

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św.  o g. 11.00  wystawienie Najświętszego Sakramentu 
na rozpoczęcie Dni Eucharystycznych przed Środą Popielcową. 

 
 
7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 25 II - Brylok, Szandurski, Kurzyca, Kowolik, 

Glagla, Czampiel, Mulica, Krzywania,  Opiełka Usarek, Chruszcz,  Marek,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. 

 

Panie, dziękujemy Ci za Twoją naukę! 

 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00,    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  


