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OMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU   „AD GENTES" 

W II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes", od lat wspieramy modlitwą 
i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy posługują na wszystkich konty-
nentach. Jest to bowiem Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym 
roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście", odnawiamy swą 
świadomość, że w tajemnicy chrztu św. staliśmy się uczniami-misjonarzami i 
umacniamy się we wspólnym nam wszystkim powołaniu misyjnym. 

Naszej modlitwie i refleksji misyjnej towarzyszy hasło: „Gdzie misjonarze - tam 

nadzieja". Widzimy, że w świecie ujawnia się wiele zła. Media nieustannie informują 
o aktach przemocy, nienawiści, niesprawiedliwości społecznej, deptaniu godności i praw 
ubogich i słabych. W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski 
żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Świat bezradnie dostrzega te 
problemy, jednak brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki. Wielu ludzi 
w obliczu tych nieszczęść odczuwa niepokój i pogrąża się w apatii i bezwoli. Jednak nie 
wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się zło. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Ła-
cińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o 
zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym. Tam, gdzie docierają, odradza się i 
umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy jak chleb", jakby napisał św. Brat Albert, dzieląc się tym, 
co posiadają. Służą chorym, samotnym, opuszczonym dzieciom, ubogim rodzinom i   
osobom   samotnym.   Prowadzą   szkoły   i   przedszkola   dając   możliwość   zdobycia wy-
kształcenia i zawodu. Są solidarni z uciekinierami i uchodźcami, ofiarami prześladowań za 
wiarę, przemocy i niesprawiedliwości. Polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w 
trudną rzeczywistość i ją zmieniać. Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lep-
szą przyszłość tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni. 

Z głębi serca wyrażam wielką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za 
pomoc duchową i materialną przekazywaną z ogromną hojnością i zaangażowaniem na-
szym misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji mi-
sji. Dziękuję mediom za informowanie o misjach. Wasza pomoc sprawia, że na krań-
cach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów  Chrystusa. 

Proszę, abyście nie ustawali w wysiłkach na rzecz misji. Wesprzyjcie je dziś Waszą 
ofiarą oraz wysyłając sms na numer 72032 o treści „Misje". Dołączcie do darczyń-
ców misji poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes". W ubiegłym roku Dzie-
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ło zrealizowało 160 ważnych projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i 
charytatywnych w najuboższych krajach misyjnych. Bądźcie wraz z misjonarzami 
tymi, którzy czyniąc dobro w świecie, są siewcami nadziei. 

 
W imieniu polskich misjonarek i misjonarzy oraz własnym zapewniam o modlitwie i 

wdzięczności za Waszą troskę o misje i pomoc. 
 
z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
 

+ Bp Jerzy Mazur SVD Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski.  
 
 
 

 

  

 

 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” prowadzi przez cały rok zbiórkę środków finansowych na 

realizację projektów wskazanych przez misjonarzy. Dzięki  życzliwości operatorów 

sieci komórkowych w Polsce wszystkie pozyskane środki są przeznaczone na projekty. 

 

 

 Pomóż polskim misjonarzom wysyłając sms-a o treści:  MISJE  

na numer 72032. 

 

Koszt jednego sms-a to 2,46 zł (z VAT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intencje  mszalne 12 - 19 III 2017 
II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  12 III  (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na                          

                                                                                                    Dzieło Pomocy Ad Gentes)                                                                                    
 8.00 – za ++ rodz. Łucję i Huberta Białasik, męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + rodz. Fustyna i Jadwigę Szczeponik,  

             brata Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata  

             Andrzeja i ++ z pok. 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          II-ga nauka przedślubna      
PONIEDZIAŁEK   -  13  III       
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Oswalda, brata Jacka, żonę Marię, 4  

             szwagrów i ++ z pok.  

 
WTOREK  - 14  III   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik 2) za 

++ rodz. Alojzego i Annę Bednorz, córkę Bernadetę i ++ z pok. 3) za + Albinę i Antoniego 

Szczyrba, Agnes Reinhardt, Marię Foik, dziadków Maniura, Szczyrba i ++ z pok. 4) za + 

męża i ojca Ehrenfrieda Kotysz, rodz. z obu stron, Marię Kotosz, Alberta Christ, o. Jana.  i 

pok. z obu stron 5) za + ojca Jerzego Dragon w r. śm., rodz. Józefa i Helenę Fikus, siostrze-

nicę Magdalenę, dziadków Kowolik Dragon, Fikus i ++ z pok. 6) za + matkę Urszulę Lis w 

I r. śm., ojca Huberta, brata Marcina, dziadków Lis, Piecha 7) za ++ sołtysów z Ziemięcic: 

Elfrydę Nierobisz, Karola Drzymała, Manfreda Woźnica, Helmuta Kapek 

ŚRODA  - 15  III                                                                                                                                         
18.00 – za + męża Wendelina, Martę, Feliksa, Jerzego Długosz, Jana, Annę i Stefanię Haj 

             da, Helmuta Höppner, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Tomanek i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  16  III                                                                                        
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Ja-

dwigi  z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok.101  urodzin  z prośbą o błogosławień-

stwo, zdrowie i dalszą opiekę 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gę-

za, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 3) za ++ rodz. Karolinę i Teodora Pa-

sternok, siostrę Rutę, dziadkow Gurowiec, Pasternok i ++ z pok.  4) do B. Op. pw. MBNP i 

św. Jadwigi z podz. za otrezym. Ł. z ok 85 r. ur. Gertrudy z pr. o B. błog i zdr.  i dla dzieci i 

wnuków                                                                     

- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
PIĄTEK  - 17  III      
17.45 –int. wolna 

- Droga Krzyżowa                                                                          
SOBOTA  -  18  III   
18.00 - za + Bernarda Szuwald w I r. śm. 

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  19 III  (kolekta na nasz kościół)                                                        
 8.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek w 13 r. śm., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa  

            Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, ciotkę Edytę Kruzel 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + rodz. Józefa i Hildegardę Mainka,  

                                                         Michała i Katarzynę Koperwas, dziadków i krewnych 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          III-cia nauka przedślubna      



            

Ogłoszenia parafialne 

12 III 2017 
 

 
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks. Ra 
      fał Janiszek  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób. 
  
2. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek.  

 
3.   W czwartek przypada 16- ty dzień miesiąca. Msza zbiorowa o 18.00 i po niej nabo  
    żeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
 
4. Kandydaci do Bierzmowania , ze względu na nabożeństwo, nie mają spotkania. 

 
5. Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach zaprasza dzieci  ur. w 2010 ,ich Rodziców na dzień 

Otwartych Drzwi. 
 

6. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
7. Spotkanie dla Marianek w sobotę 18 marca o 12.00. 
 
8. W marcu są wolne intencje Mszy św.: 17,24,27, 29, 30 
 
9. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 18 III - Duraj, Duraj, Koperwas, Skandy, Korgel, 

Mainka, Mainka, Brzęczek. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprzą-
tanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brako-
wało.  

 
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś przed kościołem zbiórka na Dzieło Pomocy 

Ad Gentes. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.  

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

Zapowiedzi przedślubne 
II. Pycha Dominik, Tarnowskie Góry i Kulosa Anita, Ziemięcice 
 
 
 

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  


