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Drodzy Parafianie! 
 
„Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy 
byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy" (Iz 66,10-11). Słowa 
proroka Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy, są słowami antyfony na rozpoczęcie 
Mszy Świętej w IV niedzielę Wielkiego Postu. W języku łacińskim wołanie Izajaszowe 
rozpoczyna się tak: „Laetare, Ierusalem...". Stąd dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzie-
lą radości.  

W dniu dzisiejszym Kościół mówiąc o radości, niejako przerywa surowość liturgii 
Wielkiego Postu. Dopuszcza się, aby kapłani odprawiali msze święte w szatach koloru różo-
wego. Kościół chce nam przypomnieć, że radość chrześcijanina jest całkowicie do pogo-
dzenia z umartwieniem i cierpieniem wielkopostnym. Radości można przeciwstawić smu-
tek, a nie pokutę. Z czego więc mamy się cieszyć?  

Jeżeli ktoś uważnie i świadomie uczestniczy w liturgii wielkopostnej, we mszach świę-
tych, nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali, ten wie, że owa radość, do jakiej je-
steśmy zachęcani, wypływa z tajemnicy krzyża. Męka bowiem i śmierć Chrystusa prowadzą 
przez Golgotę do Bożego grobu, który dnia trzeciego będzie pusty, ponieważ Pan zmar-
twychwstanie.  

W ten sposób każdy z nas otrzymał od Boga wielki dar - tajemnicę odkupienia, poprzez 
którą niebo zostało otwarte dla wszystkich. Nie wstydźmy się zatem radości, wypływającej 
z naszej wiary; radości do jakiej dziś jesteśmy zaproszeni, jak napisał apostoł Paweł: „Ra-
dujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się".  

Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Jana przytacza fragment rozmowy Pana Jezusa z 
Nikodemem, uczonym żydowskim, który chciał poznać naukę Mistrza z Nazaretu. Traktuje 
ona zarówno o miłości Boga do człowieka, jak i o uczynkach, które stanowią odpowiedź na 
tę miłość Pana. Jezus wskazuje, że został posłany na świat przez Ojca właśnie z miłości, 
„aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".  

Potrzeba, byśmy w trwającym Wielkim Poście, ufnie wpatrywali się w Jezusa – ukrzy-
żowaną miłość. Potrzeba, byśmy wdzięczni za odkupieńczą mękę, czynili miłosierdzie. Po-
trzeba, byśmy trwali w radości, że zostaliśmy odkupieni tak cenną Krwią, naszego Pana. 
Jemu niech będzie chwała. Teraz i na wieki. 
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Wielkopostne 

Rekolekcje Parafialne 2018  
Nauki głosić będzie o. Tymoteusz Olsiński OMF 

 
 
V Niedziela Wielkiego Postu   -  18  III   
   nauki w czasie Mszy św. : sobota - 18.00   (17 III)     
 
                                               niedziela - 8.00    i   11.00 
 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym    

- nauka rekolekcyjna dla Młodzieży 
 
 

 
19  III - poniedziałek 
  9.15 - Msza św. z nauką ogólną 
 
11.00 - Dla wszystkich dzieci: nauka i Droga Krzyżowa  
 
17.00 - Spowiedź rekolekcyjna  
 
17.45 - Msza św. z nauką ogólną.   
             Po Mszy nauka dla Rodziców 
 
 
 
20  III - wtorek      
  9.15  - Msza św. z nauką ogólną. (ofiary dla o. Rekolekcjonisty) 

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

 



Intencje  mszalne 11 - 18 III  2018 
IV NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU   LAETARE      -  11  III    (kolekta na kościół)              

 8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika Milan, 2 siostry, 2 braci,     
           bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 5 szwagrów, szwagierkę i ++  z pok.  
           Milan, Spende, Szyszka 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emi 
          lię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka, dziadków z obu stron i ++ z  pok. 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          IV- ta nauka przedślubna 
PONIEDZIAŁEK  - 12  III         
18.00 – za ++ rodz. Stefanię i Helmuta Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina Długosz,  
            Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Höppner, Tomanek 
WTOREK  -  13  III                                                                                                                     
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. Papieża Franciszka w 5 rocz. 
wyboru; 1) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk. Ziemięcic) 2) za + Piotra Kotysz w I 
rocz. śm. 3) za + Gertrudę Jaksik 4) za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Pieczka, męża Herberta, 
siostrę Klarę, Antonię i Alojzego Niedziela 5) za + męża Helmuta Langer, rodz. z obu stron, 
3 braci, 3 szwagrów, Jadwigę i Ernesta Grzechca, pok. z obu str. 6) za + męża Jerzego Dra-
gon, rodz. Marię i Józefa Dragon, Augustyna i Konstantynę Kowolik, i ++ z rodz. Kowolik, 
Dragon 7) za + matkę Gertrudę, wujka Grzegorza, ciotkę Walburgę, wujka Józefa, dziad-
ków, teściów, Annę i Rudolfa Hadulla, Jana Król, Ewelinę Hermansa, i ++ z rodziny 8) za 
++ rodz. Urszulę i Huberta Lis, brata Marcina, dziadków Adelę i Alfreda Lis 9) za + Hilde-
gardę Serich (od chrześnicy Teresy z Niemiec) 10) za + Krystynę Zylka (os sąsiadów i zna-
jomych) 
ŚRODA  – 14  III    
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Oswalda, brata Jacka, żonę Marię, 4  
             szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.  
CZWARTEK  -  15  III        
18.00 – za + męża Bernarda Szuwald w r. śm. i d. w cz. c. 
PIĄTEK  - 16  III              
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  1) za + ojca Ernesta Szymaczek w 14 r. 
śm., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, 
ciotkę Edytę Kruzel 2) za + Henryka Schuwald, teściów, rodz. Otylię i Adolfa Kernert, 
dziadków, pok. Kernert, Placzek 3) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. 
z pr. o B. błog i zdr.  4) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, 
Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 5) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. 
za otrzym. ł. z ok. 102 r. ur. z pr. o B. błog i zdr. dla całej Rodziny 6) za ++ rodz. Karolinę i 
Teodora Pasternok, siostrę Rutę, dziadkow Gurowiec, Pasternok i ++ z pok.  7) za + Mie-
czysława Sławickiego, rodz. Augustynę i Wiktora Pietrzyk, siostrę Różę, Małgorzatę Ksion-
syk 8) za + Joachima i Ewę Glasder (od rodz. Szlosarek) 
  - Droga Krzyżowa                                                                              
 
SOBOTA –  17  III  

REKOLEKCJE 
18.00 - za ++ rodz. Annę i Jana Malon, teściów Katarzynę i Styanisława Poludniak, szwa-
gierkę Władysławę Inglot , ++ z pok. i z prośbą o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 



REKOLEKCJE   V NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU  -  18  III    (kolekta na kościół)             

8.00 – za ++  ++ rodz. Łucję i Huberta Białasik, męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę  
          Kroll i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca chrzestnego Józefa w 20 r. śm.,   
           ojca Erwina Szyszka, rodz. z obu stron, rodzeństwo, teściów Hildegardę i Józefa  
           Mike, szwagra Józefa i pok. z obu stron 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
15.15 - nauka rekolekcyjna dla Młodzieży     
 
 

Ogłoszenia parafialne 
11 III 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.  Dziękuję serdecznie Eugeniuszowi i Marcinowi Ibrom za zmianę oświetlenia Drogi 

Krzyżowej oraz Dawidowi i Dominikowi Kapek, Karolowi Podkowikowi za prace 
przy kościele. 

3.  W poniedziałek po Mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych (młodzież też może  być). 
4.    Ks. Bp Ordynariusz zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas  
     Diecezji Gliwickiej.  
5.   W przedsionku można nabywać świece wielkanocne  Caritasu - małe 3 zł, a duże po 10 zł.  
6. W środę po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta. 
7.  W czwartek po Mszy św. spotkanie dla Bierzmowańców   
8. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek. 
9. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
10. Za tydzień rozpoczynamy 3-dniowe Rekolekcje Wielkopostne. 
11. Sprzątanie kościoła: Ziemięcice: 17 III - Zagata, Iwan, Dubiński, Grandys, Podko-

wik, Wołoszyn, Marzec, Smolik, Lis . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,  
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 
nie  brakowało.  

12. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 

Duchu Święty, umacniaj nas w kroczeniu za Jezusem ! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Borek Marcin, Potok Górny i Świątek Zofia, Przezchlebie 
 

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 


