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Drodzy Parafianie! 
„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać". Kluczem do rozumienia dzisiejszej ewangelii jest jedno słowo: „zbytnio". „Nie 
troszczcie się zbytnio". Jezus, oczywiście, nie chce, abyśmy przestali się starać o jedzenie i pi-
cie, o ubranie, i o zaspokojenie innych potrzeb.  

Nie chce jednak, abyśmy ugrzęźli w zbytnich troskach, które rujnują nasz spokój. Mar-
twienie się na zapas nie prowadzi do niczego dobrego.  

Zaoszczędzilibyśmy sobie wielu cierpień, gdybyśmy potraktowali poważnie te słowa, pocho-
dzące przecież od Boga, który nas kocha: „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebu-
jecie". I opiekuje się swoimi dziećmi. A jeśli jest taka Jego wola, to On ocali je z największej opre-
sji. Z sytuacji pozornie bez wyjścia Bóg, który nas kocha, może nas bezpiecznie wyprowadzić. Pod 
jednym warunkiem: Jeśli ufamy, i to do końca. Może wyprowadzić każdego z nas z największej 
opresji, jaką jest śmierć. Tylko należy sobie zadać pytanie, czy nasze zaufanie sięga aż tak daleko.  

Niestety, problem polega na tym, że nie ufamy Bogu i usiłujemy radzić sobie o własnych si-
łach.  

Zbyt łatwo przy tym ulegamy podpowiedziom ojca kłamstwa, szatana, któremu udaje się 
wzbudzać w sercu dziecka Bożego nieufność wobec Ojca, który jest niebie.  

I to jest właśnie jego wielkie zwycięstwo! Tą nieufnością jesteśmy naznaczeni, przychodząc na 
świat - na tym bowiem polegają konsekwencje grzechu pierworodnego.  

Dlatego całe nasze życie duchowe, nasza pobożność i wszystkie jej akty, mają prowadzić do 
jednego: chodzi o to, abyśmy zaczęli ufać! Abyśmy wzbudzili w sobie ufność, w której poprzez 
łaskę Ducha Świętego będziemy mogli całym sercem mówić: „Abba, Ojcze!". 

 
Ponieważ jednak stale przeżywamy ataki wątpliwości i nieufności, bezustanna winna 

być także nasza modlitwa, aby stawić odpowiedni opór. Wyjątkową zaś formą modlitwy, która 
zapewnia nam wewnętrzny spokój, jest adoracja. 

Adoracja to niezwykła okazja, aby oddać wszystko, bez wyjątku, w ręce Boga; dotyczy 
to zarówno spraw materialnych, jak i duchowych. Ten, kto zgadza się na oddanie wszyst-
kiego w ręce Boga, kto pozwala Mu, aby brał i dawał według swojego uznania, odnajduje peł-
ny pokój i wewnętrzną wolność. Zachęcam więc do takiej adoracji, a szczególnie dlatego, że  
jest ku temu okazja i dziś i w dniach następnych. 
 

 

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). We-
dług przepisów tylko rodzice mogą zwolnic dziecko z zajęć szkolnych. 
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 26 II -  5 III 2017 
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 
 
PONIEDZIAŁEK   -  27 II      ADORACJA  OD   13.00   
18.00 – int. wolna 
 
WTOREK  - 28  II  ADORACJA  OD   13.00   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Andrzeja Langer, 
ojca Wilhelma i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Bro-
ja, Ernesta i Erykę Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka, Franciszka Szymaczek, dziad-
ków z obu stron  i ++ z pok. 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi o szczęśliwy przebieg operacji i 
powrót do zdrowia dla Eli 4) za + męża Ignacego Piowczyk, syna Świętosława, 3 siostry, 
rodziców z obu stron 5) za + męża Norberta Sikora, rodz. Gertrudę i Floriana Sikora, brata, 
3 siostry, rodz. Zofię i Józefa Materla, braci Alfreda i Franciszka i ++ z pok. 
        
ŚRODA  POPIELCOWA - 1  III     (kolekta na kościół i zbiórka na misjonarzy w Togo)                                                                                                                                        
 9.00 - za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i  
           Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski  i ++ z pok. 
18.00 – za + męża Piotra Thomanek w 3 r. śm., rodz. Klarę i Stanisława Sławicki, Romana i  
             Małgorzatę Thomanek i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  2  III    DZIEŃ  MODLITW  O POWOŁANIA         
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 
 
PIĄTEK  - 3  III     I-szy piątek                 
17.45 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Ryszarda Jaro 
- Droga Krzyżowa                                                                          szewskiego w I rocz. śm. 
 
SOBOTA  -  4  III  I-sza sobota     św. Kazimierza, królewicza 

 8.00 – w int. Czcic. Różańca św.; za + matkę Helenę Klossek w r. śm., jej męża, rodzi 
                                                                                                   ców, rodzeństwo i d. w cz.c. 
18.00 - za + ojca Gintera Grzegorczyk w 10 r. śm., matkę Elżbietę, brata Krystiana, dziad 
            ków i pok. z obu str.  
 
I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  5 III  (kolekta na  Diecezję i Semin. Duchow.)                                                                                                                              
  8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika Milan, siostrę Matyldę, 2  
             braci, bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 4 szwagrów, szwagierkę i ++  z  
             pok. Milan, Spende, Szyszka 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          I-sza nauka przedślubna      
            



Ogłoszenia parafialne 
26 II 2017 

 
1. Dziś, jutro i pojutrze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu będzie adoracja Najśw. 

Sakramentu tzw. Dni Eucharystyczne.  
     Porządek Adoracji:  13.00 - czcic. Różańca św. 

14.0 0 - Najśw. Serca Pana Jezusa 
                                        15.00 - mieszkańcy Świętoszowic 
                                        16.00 – mieszkańcy Przezchlebia 

17.0 0 - mieszkańcy Ziemięcic.  
     Zakończenie Adoracji o 17.50  Adorując Najśw. Sakrament przynajmniej przez pół go-     
     dziny można zyskać odpust zupełny.  
 
2. Środa najbliższa to ŚRODA POPIELCOWA .  Msza rano  o g. 9.00 i wieczorem o 

18.00.  Obowiązuje w ten dzień post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
 

3. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w środę i w piątek. 
 
4. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
5. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna. 
 
6. Proszę wszystkich o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi spraw pogrzebów, 

ślubów i chrztów, które znajdują się na drugiej stronie informatora.  
 
7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 4 III - Mainka, Mainka, Asztęborski, Kudlek, Bań-

ski, Młynarski, Gruszczyk,  Kozielec, Korycki, Ibrom, Śliwakowski, Mentel, Maj-
snerowski, Michnik, Sawicki, Kacprowicz. 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.  

 
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary.  W Środę Popielcową kolekta na nasz kościół 

oraz zbiórka na misjonarzy w Togo. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i 
Seminarium Duchownego. 

 

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  


