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KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES" 25 II 2018 
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia! 
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy i Soli-

darności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Uczniowie-misjonarze 
w mocy Ducha Świętego". Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą misji jest 
Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi w dziele misyjnym, są Jego współ-
pracownikami. Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne. Otwiera na potrzeby 
misji serca kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego światłu i 
mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, bli-
skich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w 
miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym misjonarze głoszą 
Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego wewnętrznym poruszeniom liczni 
ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Pana i Zbawcę. 
Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u 
boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz wspar-
ciem materialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia powoła-
nia misyjnego, płynącego z tych sakramentów. 
Konferencja Episkopatu Polski w 2005 r. postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II 
niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc misjom poprzez Dzieło Pomocy 
„Ad Gentes".  Zatem hojnie wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę 
ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. W ubiegłym roku Dzieło Pomocy 
„Ad Gentes" dofinansowało ponad 140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni 
głębinowych w Afryce oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam 
(Tanzania]. W ciągu całego roku Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjo-
narzom z Polski. 
Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy i misjonarek 
oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyj-
ne dzieło Kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać" chorym i starszym, którzy cierpienia i 
niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji misjonarzy. Dziękuję wspól-
notom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym, za 
różne działania, które owocują nowymi formami pomocy misjom.  

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 



Dziękuję za ofiarność, tak dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej hojności 
misjonarze prowadzą wiele dzieł miłosierdzia w ubogich krajach Afryki, Ameryki Łaciń-
skiej, Azji i Oceanii.  
Wyrażam wdzięczność wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy „Ad Gentes", którzy wspie-
rają misje wysyłając SMS-a pod numer 72 032 o treści „Misje" lub poprzez wpłatę na konto 
Dzieła Pomocy „Ad Gentes". Jednocześnie proszę, abyście posłuszni natchnieniom Ducha 
Świętego, nie ustawali w trosce o misje. 
Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
+ Bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
 

 



Intencje  mszalne 25 II -  4  III  2018 
II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  25  II    (kolekta na nasz kościół i zbiórka Ad  

8.00 – za + ojca Wilibalda Smolik, Małgorzatę, Saturnina,                                      Gentes)              
           Janinę i Józefa Piernikarczyk, Krystynę i Maksymiliana Buchcik 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
                         otrzym. ł. z ok. 60 ur. Gizeli Szyguła z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny            
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          II-ga nauka przedślubna 
 
PONIEDZIAŁEK  - 26  II         
18.00 – za + Zuzannę i Daniela Bronkowskich, Stanisława i Jana Bronkowskich, Piotra  
                                                                                                                            Pokosz 

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szyma-
czek, Helenę i Józefa Broja, Franciszka, Ernesta i Erykę Szymaczek, Helenę i Alojzego 
Miczka, Franciszka Szymaczek, dziadków Szczeponik, Szymaczek, Broja, Kycia 2) za + 
Augustyna Mularczyk w 30 dz. po śm. 3) za + Helmuta Miczka (od rodz. Miczka, Schulz z 
Niemiec) 4) za + Krystynę Zylka (od Doroty i Romualda Kycia) 5) do B. Op. pw. św. Ja-
dwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ukończenia rozbudowy Przedszkola w Świętoszowicach z 
pr. o błog. i zdr. dla przedszkolaków, ich rodzin i pracowników 6) za + Stefanię Hajda i ++ 
pracowników Przedszkola w Świętoszowicach 7) za + Norberta Sikora z ok. ur. 8) d o B. 
Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 9) za + męża 
Piotra Thomanek, rodz. Klarę i Stanisława Sławicki, teściów Romana i Małgorzatę Thoma-
nek, dziadków  i ++ z pok. 
 
ŚRODA  – 28  II    
18.00 – za + Dietera Cipa, jego rodziców i dziadków 
 
CZWARTEK  -  1  III  DZIEŃ  MODLITW  O POWOŁANIA         
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego;  za ++ rodz. Gertrudę i Emanu 
            ela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Henryka, dziadków Goławski,  
            Zgorzelski  i ++ z pok.                                                                                  
PIĄTEK  - 2  III   I-szy piątek                 
17.45 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Ernesta    
- Droga Krzyżowa                                                                             Nawrth w I rocz. śm. 
 
SOBOTA –  3 III  I-sza sobota      
 8.00 – w int. Czcic. Różańca św.; za + Krystynę Zylka w 30 dz. po śm. 
 
18.00 – za +  Annę, Wincentego i Pawła Krafczyk, 2 siostry, 2 szwagrów, męża Alfreda, Ma 
             rię i Pawła Szyszka i ++ z pok. 
III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  4  III    (kolekta na Ośrodek w Rusinowicach)             

8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana, Ambrożego Sikora, siostry Łucję i  
          Annę, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gintera i Elżbietę  
                                     Grzegorczyk w r. śm.,  brata Krystiana, dziadków i pok. z obu str.  
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          III-cia nauka przedślubna 



Ogłoszenia parafialne 
25 II 2018 

 
1. Dziś o  14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks.  
      Piotr Borowiak  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób. 
 
2. W środę po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta. 
 
3. Kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w czwartek.   
 
4. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek. 
 
5. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
6. Państwo Miler ze Świętoszowic przekazali kilkadziesiąt książek o objawieniach w Gie-

trzwałdzie. Można zabrać ze sobą odmawiając w ich intencji „Zdrowaś Maryjo”  
 
7. W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. 
 
8. Moderatorzy i klerycy naszego Seminarium Duchownego zapraszają do siebie mło-

dzieńców na rekolekcje od 2-4 marca. Zgłoszenia przez internet:     
                                                                         www.seminarium.opole.pl.   
 
9. Sprzątanie kościoła: Ziemięcice: 3 III - Wielgocki, Dworaczek, Mroczek, Król, 

Kampa, Baron, Kolanek, Łabiak.  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. Dziś zbiórka „Ad Gentes”. W przyszłą niedzielę 

kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach. 

 
 

Duchu Święty, umacniaj nas w kroczeniu drogami zbawienia ! 
 

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 


