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Drodzy Parafianie! 

Wraz z odejściem Chrystusa do nieba rozpoczął się dla apostołów nowy okres życia. Mają 
iść na cały świat i głosić Ewangelię, ale wpierw muszą zaczekać na pomoc z nieba, na Du-
cha Świętego. „On was wszystkiego nauczy - zapowiedział im Jezus - i przypomni wam 
wszystko, co wam powiedziałem". Więc czekali dziewięć dni. 
Dziesiątego dnia Duch Święty ukazał się im w sposób dostrzegalny dla oczu i uszu. Ujrzeli 
nad swoimi głowami Języki jakby z ognia" i usłyszeli szum Jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru". Dostrzegli to nawet mieszkańcy Jerozolimy, zebrani licznie na święto Paschy, któ-
rzy zbiegli się pod wieczernik, aby zobaczyć, co tam się dzieje. 
 
 Lecz jeszcze ważniejsze niż to, co apostołowie zauważyli, było to, co przeżyli wewnętrz-
nie. Nagle zniknął lęk, przygnębienie i zatroskanie o przyszłość, jakie odczuwali po odej-
ściu Pana do nieba, a dusze ich napełniło uczucie radości, pewności i jasności. Teraz już 
wiedzieli, co mają czynić i jak się zachować. Piotr jako pierwszy z apostołów wystąpił do 
zgromadzonych przed wieczernikiem ludzi, zdumionych całym tym wydarzeniem do tego 
stopnia, że posądzali apostołów o nadużycie alkoholu, i wygłosił pierwsze apostolskie 
przemówienie. Rezultat był taki; że około trzech tysięcy słuchaczy przyłączyło się do apo-
stołów, i tak powstała pierwsza gmina chrześcijańska. 
 
Tak właśnie jest z Duchem Świętym. On niejako tworzy istotę naszego życia duchowego. 
On decyduje o jego jakości, smaku i wartości. Im większy jest Jego wpływ na nasz umysł, 
serce i wolę, tym świętszy staje się człowiek. Nie dzieje się to jednak bez naszego osobiste-
go udziału. 
Życie nasze płynie podwójnym nurtem. Jesteśmy przecież istotami duchowo-cielesnymi. 
Prowadzimy życie w ciele i w duchu. Ale to życie w ciele bardziej nas absorbuje niż sprawy 
ducha. Czasem zdarza się, że całkowicie zagłuszy potrzeby naszej duszy, i człowiek żyje 
tak, jakby nie było wieczności, nieba i piekła. Trzeba wielkiej łaski Bożej, aby dusza otwo-
rzyła się na działanie Ducha Świętego. Trzeba w duszy podtrzymywać święte pragnienia. 
„Jeśli kto jest spragniony (...), niech przyjdzie do Mnie i pije! (...) Strumienie wody żywej 
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popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Nie-
go" - napisał Święty Jan A Święty Paweł przestrzega: „Ducha nie gaście". 
Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam dostęp do bogactwa 
darów Ducha Świętego. Gdy zaś my otworzymy nasze serca na te nadprzyrodzone dary, to 
wówczas nasze ziemskie życie zacznie owocować niebem. Bo „owocem Ducha jest miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" . Gdyby 
taki duch opanował nas wszystkich, czy nie byłoby to niebo na ziemi? 
 
 
 

 
 



Intencje  mszalne 20 - 27 V 2018 
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO  - 20  V       (kolekta na nasz kościół)                  

 8.00 – za + męża Herberta Kroll, rodz. z obu stron i ++ z pok. 
10.30 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
           - w int. dzieci przystępujących do I - szej  Komunii św. 
15.00 – nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I-szo komunijnych 
 
PONIEDZIAŁEK   - 21  V  Drugi dzień Zielonych Świąt  -  NMP  Matki Kościoła 
11.00 – pogrzeb śp. Katarzyny Skotnickiej z Ziemięcic 
18.00 –  za + Małgorzatę Ksionsyk  (od cioci Stefanii z Rodziną) 
 
WTOREK   -  22  V                                                                                         
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik, rodz. Jadwigę, 
Annę i Brunona Szczeponik, Martę i Franciszka Jaksik, siostrę Marię 2) do B. Op. pw. 
MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 80 ur. Hildegardy Szyguła z prośbą  o 
błog. i zdrowie dla całej Rodziny 3) za + męża Stanisława Niedbalskiego, dzieci Annę i Ad-
ama 4) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 85 ur.  Helmuta 
Nowak z prośbą  o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 5) za + matkę Eleonorę Suchanek w 
rocz. śm. dziadków Wolny, Suchanek, pok. z obu stron i d.w cz. c. 6) do Miłosierdzia Bo-
żego o radość wieczną dla zmarłych w rocznice śmierci 7) za + Hildegardę Serich (od ro-
dziny Szlosarek) 8) za + brata Horsta Mainka (od siostry Marii) 
 
ŚRODA  -  23  V   
18.00 – za + syna Bernarda Sus, rodz. Gertrudę i Michała Kałuża, siostrę Gertrudę, brata      
                                                                                                                                    Pawła 
CZWARTEK  -   24 V    ŚWIĘTO  JEZUSA CHRYSTUSA,  NAJWYŻSZEGO            
                                  I  WIECZNEGO KAPŁANA                           
18.00 –  za + Józefa Wicha (od mieszk. Z ul. Polnej) 
 
PIĄTEK  -  25  V                                                                               
18.00 – za + Małgorzatę Nierobisz, jej męża Michała i ++ z pok. 
 
SOBOTA  -  26  V    św. Filipa Nereusza, kapł.  
 
18.00 – w int. Matek o błogosławieńswto; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za 
otrzym. łaski z ok. 70 ur.  Weroniki Biskupek z prośbą  o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 
 
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ  - 27  V       (kolekta na nasz kościół)                 

 8.00 – za ++ rodz. Erykę i Ernesta Szymaczek, dziadków Wiktorię i Donata Matyldę i Jó 
            zefa, matkę chrzestną Łucję Szczeponik, jej męża Ryszarda, ojca chrzestnego  
            Franciszka Schymaczek i ciocię Edytę Kruzel 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  w int. dzieci obchodzących I rocznicę  
             Komunii św.; za + Faustyna i Jadwigę Szczeponik, brataGerharda, żonę Ilzę,  
                                  Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata Andrzeja i ++ z pok. 
14.30 – nabożeństwo majowe  



 

Ogłoszenia parafialne 
20 V 2018 

 
 
 
1.  Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz I-szą Komunię.  Dzieci  
    przystąpią do I-szej Komunii na Mszy św. o g. 10.30.  
 
2.  Dziś po południu o  15.00 – nabożeństwo  z udziałem dzieci I-szo komunijnych.   
 
3.  Nabożeństwa majowe po Mszy św. za wyjątkiem soboty.  
 
4.  Jutro obchodzimy drugi dzień Zielonych Świąt. Obchodzimy je jako święto NMP  
Matki Kościoła. Msza św.: o 11.00 pogrzebowa śp. Katarzyny Skotnickiej i wieczorem 
o 18.00. 
 
5.  W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
 
6.  W sobotę wieczorem o 18.00 modlić się będziemy za wszystkie Matki naszej parafii. 
 
7.  Rocznica I-szej Komunii św. będzie obchodzona 27 maja o g.11.00. Próba w środę 23  
    maja po Mszy szkolnej.  
 
8.  W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.  
 
9.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 26 V - Giemza, Mainka, Mainka, Lewicki, Rother, 
Smolarczyk, Iwan, Szuwald, Molenda .  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła je-
śli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie 
brakowało.  
 
10.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 

Duchu Święty – Tobie cześć i chwała! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie do 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 


