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Drodzy Parafianie! 
Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni - mówi Jezus. Nieprawdopodobną wydaje się ta obietnica. Cokolwiek? Tak 
dosłownie „cokolwiek"? Czyli wszystko?  

A przecież tyle razy się modlimy, wołamy, błagamy i … nic. Tyle próśb zostaje niewy-
słuchanych i niespełnionych oczekiwań. Zauważmy jednak, że Jezus stawia warunek:  Jeżeli 

we mnie trwać będziecie. A nie jest to łatwe do spełnienia. Bo „trwać w Jezusie", to być jak 
gałązka wyrastająca z pnia krzewu. Już samo jej istnienie zależy od wszczepienia w życio-
dajny pień.  

Człowiek zaś chce być niezależny w istnieniu i działaniu. Chce wiele osiągnąć - ale sam 
i samemu sobie to zawdzięczać. Być zwykłą gałązką? 

Tymczasem, powiada Jezus, jesteś jak gałązka. Możesz sięgnąć po wszystko, ale naj-
pierw musisz trwać we Mnie. Życiodajne soki mocą Ducha Świętego popłyną w naszym 
wnętrzu. Żyć prawdziwie będziemy i owoce nowe w tymże Duchu wydawać będziemy. Jed-
nakże musimy trwać w Nim. Nie przez słowne deklaracje, że jestem wierzący, ochrzczony. 
Nie przez to, że chodzę do kościoła, modlę się … 

Apostoł Jan: Dzieci - pisze - nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Ta 
zachęta wyrasta z obserwacji naszego świata, gdzie tak łatwo o słowne deklaracje, a trudniej 
o prawdę wypowiadaną czynem, postawą, życiem, całym sobą. Taka prawda kosztuje sporo 
wysiłku. A prawdzie tej na imię miłość.  

Tyle, że o miłości można bez końca. Kiedy pojawia się słowo miłość to najczęściej my-
ślimy o miłości jako uczuciu, o miłości, która chciałaby posiąść, mieć i cieszyć się posiada-
niem kogoś. Nie taką jednak miłość Apostoł nazywa „czynem i prawdą".  Powiada: abyśmy 

wierzyli w imię Jezusa... i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. A wiemy, co Jezus 
nakazał: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem" 

A umiłował nas, dając wszystko - dając całego siebie, aż do krzyża. Wszystko za 
wszystko. Jeśli więc przez ofiarną miłość staniesz się jedno z Jezusem - jak gałązka z krze-
wem, wtedy o cokolwiek prosić będziesz Boga, spełni się. Amen. 
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Liturgia Słowa Bożego 
Pierwsze czytanie 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali 
się go, nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w 
drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował 
w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekona-
nia przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali 
go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali 
do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogo-
bojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. 
 

PSALM RESPONSORYJNY: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

 
Drugie czytanie 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy 
z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg 
jest większy niż nasze serca i zna wszystko.  

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, 
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 
podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chry-
stusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa 
w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. 
 
Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, 
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę 
trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w 
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i 
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chce-
cie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 
staniecie się moimi uczniami». 

 
 



Intencje  mszalne 29 IV – 6  V 2018 
 
V NIEDZIELA  WIELKANOCNA  - 29  IV   (kolekta na nasz kościół)                       

 8.00 – za + w Niemczech Magdalenę Pudlo (od rodziny Kroll) 
 

11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + siostrę Weronikę w rocz. śm., i ++ z  
                                                                                                           rodz. Duraj, Kamiński 
14.30 – nieszpory wielkanocne 
 
PONIEDZIAŁEK   - 30  IV   
18.00 – za + Magdalenę Pudlo w 30 dz. po śm (od rodzin Cichorowski, Dworaczek) 
 

WTOREK   -  1  V                                                                                                             
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Irenę Szczeponik w 30 dz. po śm. 
2) do B. Op. pw. św. Jadwigi o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszych 
maturzystów 3) za + Józefa Wicha (od rodziny Alfreda Kowolik) 
 
ŚRODA  -  2 V   św. Atanazego, bpa i dra K-ła 

18.00 – za + Bernadetę Gałąska z ok. ur. 
 
CZWARTEK  - 3  V    Urocz.  NMP  Królowej Polski                                 
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; za + Roberta i Józefa Wicha 
 
PIĄTEK  -  4  V  św. Floriana, m.       I-szy piątek                                                                              
18.00 – w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Szarlotę  
                                                                                                          Warzecha w I rocz. śm. 
 
SOBOTA  -  5  V    I-sza sobota    
  8.00 - w int. czcic. Różańca św.; za + Małgorzatę Ksionsyk (od cioci Stefanii z Rodziną) 
 

18.00 – za + Wilibalda Spende, jego rodziców, braci, szwagierkę, rodz. Jadwigę i Francisz 
              ka Klaczek, brata Bernharda, jego żonę, córkę Gabrielę Sydow i ++ z pok. 
 
VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  - 6  V       (kolekta na Diecezję i Sem. Duch. i zbiórka  

                                                                                    na pomnik dla ks. Wiktora Pielesza)                 

 8.00 – za ++ rodz. Marię i Pawła Długosz, Emilię i Jana Samol, męża Ernesta, Urszulę i  
            Damiana Długosz i ++ z pok.  
 

11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Floriana w int.  

            naszych Strażaków i ich rodzin;  
           - w int. rocz. dz. Łukasza Sławickiego 
 
14.30 – nabożeństwo majowe 

 

 



Ogłoszenia parafialne 
29 IV 2018 

 

 

 

 

1.  Dziś po południu zapraszam na nieszpory wielkanocne  o 14.30.   
 
2.  W poniedziałek 30 kwietnia po Mszy św. spotkanie dla Marianek.  
 
3.  Od wtorku nabożeństwa majowe po Mszy św. za wyjątkiem soboty 
  
4.  W czwartek najbliższy obchodzimy urocz. NMP Królowej Polski. 
 
5.  Biskup Ordynariusz udziela dyspensy od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek.   
 
6.  W tym tygodniu przypada  I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca.  
 
7.  W sobotę w sanktuarium w Rudach odbędą się święcenia diakonatu. 

 
8.   Pielgrzymka do Trzebnicy odbędzie się w sobotę 5 maja. Są jeszcze wolne miejsca.  
    Opłata 50 zł. Wyjazd sprzed kościoła o g. 6.00. W Przezchlebiu na przystankach.  
 
9.   W przyszłą niedzielę zbiórka specjalna na pomnik dla śp. ks Wiktora Pielesza. 
 
10.   18/ 19 maja w Pyskowicach XVII Nocne Spotkanie Młodzież. Zapisy w zakrystii do 16    
     maja. Opłata 10 zł. 
 

11.   Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 5 V - Stefański, Burda, Glagla, Wojnar, Chludziński, 

Piecha, Ibrom, Ksionsyk,    Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprząta-
nie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowa-
ło.  

 
12.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece 
      zji i Semin. Duchownego oraz zbiórka na pomnik dla ks. Wiktora Pielesza. 

 
Panie Zmartwychwstały – Tobie cześć i chwała! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 

 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie  – 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 


