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Drodzy Parafianie!  

Każdy z nas mógłby uczynić dużo więcej dobrego, gdyby potrafił uznać, że inni też mo-
gą mieć rację. Nie mamy monopolu na mądrość, a to, co uda nam się wymyślić, niekoniecz-
nie musi być jedynym słusznym rozwiązaniem. 

Dość powszechne - i chyba niedalekie od prawdy - jest przekonanie, że człowiek nie lu-
bi być pouczany. Ileż to razy można usłyszeć „nie pouczaj mnie" albo „przestań mnie pou-
czać, sam wiem, co mam robić", „ja mam rację; wiem lepiej – a jeśli fakty mówią co inne-
go, tym gorzej dla faktów”  

Powiedzą to nie tylko dorośli, ale i dzieci; powiedzą ludzie sprawujący jakąś władzę, 
piastujący stanowiska, i ich podwładni, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki. Nie-
omal podświadomie pielęgnujemy w sobie przekonanie, że racja jest zawsze (no może pra-
wie zawsze) po naszej stronie. Żeby nas jednak nie zjadła pycha, słuszność takiego myśle-
nia, na szczęście, weryfikuje samo życie. 

Dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia pokazuje 
nam między innymi krótką rozmowę z faryzeuszami, którzy nie chcieli znać żadnej prawdy 
poza tą, która była dla nich wygodna i potwierdzała ich przekonania. Zatwardziałość serca i 
umysłu, a może po prostu pycha, nie pozwoliły im uznać namacalnego znaku łaski Bożej. 

Komuś może się wydawać, że wie coś lepiej, bo ma władzę lub stanowisko i na co dzień 
właśnie jego pytają o zdanie. Życie pokazuje jednak, że czasem potrzeba doświadczenia 
prostego człowieka, któremu odpowiedź na najważniejsze pytanie wyrywa się z serca. Nie-
widomy z dzisiejszej Ewangelii poucza faryzeuszów, bo ma inną wiedzę - sam przeżył spo-
tkanie z Jezusem. On Go spotkał i doświadczył przemienienia. I to nie tylko w sensie fi-
zycznym. 

Słowo Boże ma dotrzeć do naszego umysłu i serca. Pomaga nam odkryć to, co się tam 
dzieje. Potrzeba nam ciągle tej otwartości na Boża Mądrość, by nie okazać się zaskorupia-
łymi faryzeuszami naszej małości, miernoty i ciasnych horyzontów. 

Wielki Post jawi się więc ciągle na nowo jako wołanie Bożej Mądrości i Miłosierdzia o 
wielkość naszego człowieczeństwa, o odnowienie naszego myślenia, o miłosierdzie pośród 
nas. Otwórzmy nasze oczy i uszy. Otwórzmy nasze serca i umysły, by zobaczyć siebie i 
świat przez pryzmat Bożej Mądrości i Miłości, którą Bóg nas ogarnia i do której nas nieu-
stannie powołuje.  
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Rekolekcje Parafialne 2017  
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V Niedziela Wielkiego Postu   -  2 IV   

   nauki w czasie Mszy św. : sobota - 18.00   (1 IV)     
 
                                               niedziela - 8.00    i   11.00 
 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym    

- nauka rekolekcyjna dla Młodzieży 
 
 

 

3  IV - poniedziałek 

  9.15 - Msza św. z nauką ogólną 
 
11.00 - Dla wszystkich dzieci: powitanie, nauka i spowiedź dla dzieci  
 
17.00 - Spowiedź rekolekcyjna  
17.45 - Msza św. z nauką ogólną.   
             Po Mszy nauka dla Rodziców 
 

 

 

4  IV - wtorek      

  9.15  - Msza św. z nauką ogólną. (ofiary dla o. Rekolekcjonisty) 

 
11.00 - Dla wszystkich dzieci:  
              powitanie dnia i Msza św. z nauką 
 
17.00 - Spowiedź rekolekcyjna  
17.45 - Msza św. z nauką ogólną.  (ofiary dla o. Rekolekcjonisty) 
 
 
 



Intencje  mszalne 26 III -  2 IV 2017 
IV NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU   LAETARE    -  26 III  (kolekta na nasz kościół)                                                                                                                              
 8.00 – za + męża Gerarda w r.śm., rodziców z obu stron, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ry 
            szarda, 3 szwagrów, dziadków Szlosarek, Dudek i ++ z pok.  
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegar 
                           dę i Józefa Mike, brata Józefa, dziadków Szyszka, Mike, Buchta, Hajduk 
 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          IV-ta nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   -  27  III    
18.00 – za + Christę Goj (od sąsiadów) 
 
WTOREK  - 28  III   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Leszka Bezrąk z ok. ur., 
jego rodz. Rozalię i Franciszka, Marię i Józefa Cieślok, Krystiana Kansy i ++ z rodz. Bez-
rąk, Ordzik, Cieślok, Kansy 2) za + brata Augusta, jego żonę Cecylię Lawnik, Jerzego Jo-
sch, Henryka, Katarzynę, Jana i Barbarę Kudlek i ++ z rodzin Lawnik, Kudlek, Josch, Lisz-
ka, Świerzy 3) za ++ rodz. Jana i Zofię Neba, ciotkę Agnieszkę, męża Pawła, 3 braci, te-
ściów, dziadków i ++ z pok. Glogowski, Neba, Kowolik 4) za + Jerzego Pietrek, jego rodzi-
ców, teściów i ++ z pok.  
 
ŚRODA  - 29  III                                                                                                                                               
18.00 –  int. wolna 
 
CZWARTEK  -  30  III                                                                                        
18.00 – int. wolna 
 
PIĄTEK  - 31  III      
17.45 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, Janinę Jagiel 
             nicką i ++ z pok. 
- Droga Krzyżowa                                                                          
 
SOBOTA  -  1  IV    I-sza sobota 
 8.00 -  w int. Czcic. Różańca św. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
18.00 - za ++ rodz. Rudolfa i Adelajdę Skandy, brata Joachima, Elżbietę i Rajmunda Main 
            ka, brata Erharda 
V NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU  -  2 IV  (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne)                                                                                                                               
 8.00 – za + Ernesta Nawrath w 30 dz. po śm. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi, o. Pio i św. Ja-
na Pawła II z podz. za otrzym. ł. z ok 50 r. ur. Barbary Kozioł z pr. o bł. i zdr. dla całej Ro-
dziny 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Gorzkich Żalach nauka dla Młodzieży     



Ogłoszenia parafialne 

26 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. Jutro w poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 
3. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
  
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór kandyda-

tów na rodziców zastępczych. Informacje – PCPR, ul. Opolska 21a, tel.  323818101  
     (p. Anna Gierad-Haida) 
 
5.   W piątek 7 kwietnia Droga Krzyżowa w Świętoszowicach. Rozpoczęcie o 16.45. Msza  
    św. bezpośrednio po Drodze Krzyżowej. 
 

6.   Za tydzień rozpoczynamy 3-dniowe Rekolekcje Wielkopostne. Nauki będzie głosił     
   o. Mirosław Prochera, franciszkanin z Gliwic. 
 

7.    Ks. Bp Ordynariusz zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas  
     Diecezji Gliwickiej.  
 
8.   W przedsionku do nabycia książka – modlitewnik z płytą z pieśniami  o św. Jadwidze po  
     15 zł oraz  świece wielkanocne  Caritasu - małe 3 zł, a duże po 10 zł.  
 
9.    Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  1 IV - Mainka, Mainka, Lewicki, Rother, Smolar 
      czyk, Iwan, Szuwald, Molenda, Mainka. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła  
      jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo  
      nie  brakowało.  
 
10.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na nasz kościół . W przyszłą niedzielę kolekta na 

potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.  

 

 

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

 
 

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  


