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_________________________________________________________________  
Drodzy Parafianie i Goście!  
Ludzie nie od razu odkryli, że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie na odwrót. Codziennie, obser-
wując niebo, widzimy, że rano słońce wschodzi, następnie wznosi się wysoko na niebie i koń-
czy swój codzienny bieg, zachodząc za horyzontem.  

Mikołaj Kopernik jednak odkrył, że rzeczywistość jest inna, że jest dokładnie odwrotnie - to 
Ziemia kręci się wokół Słońca, a dzień i noc są wynikiem obrotu Ziemi wokół własnej osi.  

Mało kto chciał temu wierzyć. Teraz już wszyscy to przyjmują. Wiedzą, że co innego widać, 
a co innego dzieje się w rzeczywistości. 

Drodzy!  Z naszym życiem religijnym jest podobnie. Każdego dnia doświadczamy, że war-
tości ziemskie są tak ważne, iż wokół nich wszystko się kręci. Praca, odpoczynek, zarabianie, ku-
powanie, sen, jedzenie. ..  

A gdzie jest Bóg? Jest jak słońce - daleko. Wydaje się, że przyświeca z daleka temu, co 
czynimy. Jest wielki, lecz daleki. Nasze życie nie krąży wokół Niego, lecz chciałoby się powie-
dzieć, że On ma krążyć wokół naszego życia. Ale to jest nieprawda.  

Prawda jest taka, że tak jak los ziemi i innych planet w naszym układzie zależy od słońca, 
tak nasze życie jest całkowicie uzależnione od Boga.  Dopóki człowiek nie odkryje, że jego ży-
cie o wiele bardziej zależy od Boga, niż los ziemi i planet od związków ze słońcem, dotąd 
pozostaje w ciemności i w duchowej epoce „przedkopernikańskiej". 

 Drodzy!  O tej właśnie prawdzie przekonuje nas Duch Święty. W dzisiejszą 90-tą rocz-
nicę poświęcenia tej naszej świątyni chcemy pamiętać, że jako ochrzczeni staliśmy się świą-
tynią Bożą, żywą świątynią Ducha Bożego.  Duch Boży sprawia, że możemy prowadzić 
życie zgodne z planem Bożym i przepełnione miłością. Duch Święty działa w nas na 
różne sposoby poprzez swoje dary i charyzmaty. Św. Paweł pisze: „Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch". jak również, że: „Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary".  

Jesteśmy wszyscy w Kościele jak naczynia połączone - jeden wpływa na drugiego i jeden 
od drugiego zależy. Jak ten dom jest zbudowany z kamieni, tak i my razem – jako żywe ka-
mienie,  stanowimy jeden Kościół. Ten żywy Kościół to Mistyczne Ciało, którego Głową jest 
sam Jezus Chrystus. To jest zaś dziełem Ducha, który nas scala, jednoczy, a nade wszystko 
uświęca. Jak mówi św. Paweł Apostoł: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało".  

Dziękujemy Ci Ojcze, że nas stworzyłeś! Dziękujemy Ci Jezu, że nas odkupiłeś! 
Dziękujemy Ci Duchu Święty, że nas jednoczysz i uświęcasz! 

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 
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ROCZNICA  KONSEKRACJI 
Nazwa miejscowości Ziemięcice związana jest z rycerzem Zementą, którego dwór i 

zamek jest notowany już w roku 1278. Nazwa Zemeczyc zapisana jest w 1286 roku w reje-
strze sądu w Gliwicach. 
Kościół w Ziemięcicach jest wzmiankowany w 1376 roku. Jako parafia jest nazwana w do-
kumencie z 1447 roku. Murowany kościół wzniesiono na przełomie 1500 roku.  

Ostateczny kształt budowla kościoła uzyskała w wyniku modernizacji dokonanej w 
latach 20. XIX wieku, kiedy miejscowym proboszczem był ksiądz Johann Alois Fietzek, 
późniejszy budowniczy sanktuarium w Piekarach Śląskich.  

 
 

W 28 marca 1911 roku doszło do katastrofy budowlanej – zawalenia się części sufitu 
ówczesnego kościoła. Jak ustalili później ówcześni rzeczoznawcy, winę za to ponosiła za 
ciężka wieżyczka środkowa „sygnaturka”, umieszczona na kalenicy dachu. Po badaniach 
postanowiono nie remontować świątyni, lecz wznieść nową. 

 
Budowę nowego kościoła rozpoczęto pod przewodnictwem ks. prob. Reinholda 

Scholza  w maju 1926 roku. Jesienią mury przykryto dachem. Konsekracja kościoła odbyła 
się w drugi dzień Zielonych Świąt 6 czerwca 1927. Dokonał tego kard. Adolf Bertram z 
Wrocławia. 
Polichromia w kościele w latach powojennych 1949/1950 została wykonana przez znanego 
malarza Wincenta Mrzygłoda z Nysy.  

Renowacja kościoła w 1974 roku zmieniła jego dotychczasowy wygląd. Zbudowano 
nowy ołtarz w którym umieszczono relikwie św. Jadwigi. 
Kolejna renowacja miała miejsce w 2005 roku. 

 

 



Intencje  mszalne 4 - 11  VI 2017 
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO,  90  ROCZ.  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  – 4  VI     
(kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne i zbiórka na Świątynię  Bożej Opatrzności)               
 8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek i  
             Henryka Kudlek 
10.30 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian, a szczeg. w int. dzieci  
            przystępujących do  I - szej  Komunii św. 
 
15.00 – nabożeństwo  z udziałem dzieci I-szo komunijnych 
 
PONIEDZIAŁEK   -  5 VI  Drugi dzień Zielonych Świąt  -  NMP  Matki Kościoła 
10.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi z pr. o bł. i zdr. 
18.00 – za + Szarlotę Warzecha w 30 dz. po śm. 
WTOREK  -  6  VI            
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Bernarda Szu-
wald, Jadwigę i Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga, i d. w cz. c. 2) za ++ rodz. Elżbietę i 
Antoniego Kowolik, synów Herberta i Alfreda, córkę Adelajdę, Franciszkę i Piotra Pieczka 
3) za + żonę Ilzę Bagsik, rodz. Martę i Alojza Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, 
szwagierkę Gerdę, 4 szwagrów i ++ z pok. 4) za + męża Kurta Nocoń, rodz. Nocoń, 
Czmok, braci Józefa i Waltera, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, dziadków Biskupek i ++ z 
pok. 5) za + matkę Barbarę Progsza w dn. ur., syna Łukasza, rodz. z obu stron, 3 braci, Ste-
fana i Helenę Bednarczyk, Andrzeja Łęgowik, Dawida Piecha i d. w cz. c. 6) za + Francisz-
ka Boczar (od Rodziny Maryi z Krakowa) 7) za + Franciszka Boczar (od kuzyna Michała z 
Rodziną) 8) za + ks. Wiktora Pielesza (od Krystyny i Jerzego Smazów z Rodziną) 9) za + 
Franciszka Boczar (od sąsiadów) 10) za + Elfrydę, Arnolda, Rajnholda, Krystiana Cicho-
rowskich, ++ z pok. Cichorowski, Skandy, Elfrydę i Hermana Kandzia i d. w cz. c. 11) za + 
Anne i Jerzego Cebula, Elfrydę i Hermana Kandzia, ++ zpok. Cebula, Kandzia, Lot, 
Drosdziak i d. w cz. c. 12) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 75 ur. Mie-
czysława Skotnickiego z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 13) za + ojca Ignacego Piowczyk,  
brata Świętosława  i ++ z pok. 14) za + męża Ronalda Szyguła (od żony) 14) za + Roberta 
Marek 
ŚRODA -  7  VI       MSZA  SZKOLNA           
18.00 – za + męża Erharda, jego rodz. Ann ę i Stanisława, Helmuta, Zygfryda, Edeltraud,  
             Annliese Biskupek, rodz. Martę i Franciszka Nicz, brata Karola, Gertrudę i Teofila  
             Lisek, Annę i Roberta Fiołek i ++ z pok. 
CZWARTEK  -  8  VI   ŚWIĘTO  JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO            
                                  I  WIECZNEGO KAPŁANA               MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za + Franciszka Boczar (od kuzyna Edwarda z Rodziną) 
PIĄTEK  - 9 VI    
18.00 – za + Franciszka Boczar (od kuzyna Władysława z Rodziną) 
 
SOBOTA  -  10  VI    b. Bogumiła, bpa 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 35 rocz. ślubu Eweliny i  
            Waldemara Kirszniok z prośbą  o błog.dla żyjących i za ++ rodz.Kirszniok, Świtala 



UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ  – 11  VI     (kolekta na nasz kościół)              
8.00 -  do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi z pr. o bł. i zdr. 
9.30 – odpust w kapliczce w Przezchlebiu za ++ i żyjących  mieszkańców Przezchlebia, 
za + ks. Wiktora Pielesz (od mieszkańców Przezchlebia), za + córkę w dn. ur. i za + męża 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. dzieci obchodzących I rocznicę  
            Komunii św.; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur.  
            Katarzyny Kroll z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa   
 

Ogłoszenia parafialne 
4  VI 2017 

 
1.  Dziś po południu o o 15.00 – nabożeństwo  z udziałem dzieci I-szo komunijnych.  
2.  Jutro obchodzimy drugi dzień Zielonych Świąt. Obchodzimy je jako święto NMP  

Matki Kościoła. Msza św. rano o 10.00 i wieczorem o 18.00. 
3. Nabożeństwa czerwcowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.   
4.  W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.   
5.  W czwartek obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wieczne 
     go Kapłana. 
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy urocz. Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas  
    przyjmowania Komunii wielkanocnej. Obchodzić też będziemy I-szą rocznicę przyjęcia  
    Komunii św. przez nasze dzieci.  
7.  W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu.  
     Msza św. o 9.30. Po południu od g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy  
    serdecznie zapraszają. 
8. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  10 VI - Kukuła, Lesiak, Knop, Warzecha, Gra-

bińska, Budzik, Schneider, Schneider. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła 
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 
nie  brakowało.  

9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego 
oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz ko-
ściół.  

 

Dziękujemy Ci Duchu Święty, że nas jednoczysz i uświęcasz! 
                                     

  Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Kaczmarek Mateusz, Świętochłowice i Alamoda Izabela, Świętoszowice 
I. Piecha Krzysztof,  Ziemięcice i Strzelczyk Wioletta, Ziemięcice 
I. Król Aleksander, Ziemięcice i Bronicka Laura, Przezchlebie 
 

KANCELARIA:   wtorek po nabożeństwie majowym,    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  


