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Drodzy Parafianie! 
W Rocznicę Konsekracji naszego kościoła nie tylko wspominamy to wielkie wydarzenie. To 
jest też coroczne spojrzenie na to jak wygląda moja troska o ten dom, o nasz kościół, o jego 
wygląd i otoczenie. Jeszcze bardziej jednak jak troszczę się o świątynię jaką jestem od dnia 
Chrztu św.; jak troszczę się o świątynię mojego serca? 

Jednym z przejawów troski o ten budynek są Wasze ofiary składane na potrzeby 
naszego kościoła. Wynika to z piątego przykazania kościelnego. Równie ważnym jest troska 
o czystość w kościele. I tu od lat co niektórzy mają z tym problem. Można słyszeć też 
stwierdzenia; ja nie chodzę do kościoła, to nie brudzę. Jeśli chodzi o tę osobę to w tym roku 
była co najmniej kilka razy w kościele nie licząc jej dzieci. Wczoraj tylko dwie osoby 
sprzątały kościół na 9 wyznaczonych rodzin. To jest konkretne świadectwo. 

Jednym z przejawów troski o świątynię serca jest poszanowanie niedzieli. Czy rze-
czywiście szanujemy i świętujemy ten dzień szczególny? Jezus mówi dziś o sobie: Syn 
Człowieczy jest panem szabatu. Co to znaczy? Otóż to, że nie formalizm przepisów i zwy-
czajów, ale Jezus nadaje znaczenie świętowaniu. To jest Dzień Święty. To jest Dzień Pański.  

Odwieczny obyczaj, nie tylko chrześcijański, każe ten dzień poświęcić samemu 
Bogu. Prawo kościelne precyzuje to i określa następująco: „W niedzielę oraz w święta na-
kazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.  
A zatem - w niedziele i w święta to najpierw Msza św. Tak, najpierw. I to znów zapytanie: 
czy w niedzielę musze robić zakupy co więcej wyjeżdżać do na zakupy do supermarketu? 
Niektórzy znów  – mówią - na Mszę można pójść przedtem, a póżniej pojechać. Supermar-
ket dla wielu już stał się świątynią. Tak samo inne prace czy muszą być robione w niedzie-
lę? Czy aż tak niedobra jest pogoda, że muszę pracować w polu?  
 
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – mówi Bóg.  
 
A św. Paweł napomina nas: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży miesz-
ka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
świętą, a wy nią jesteście” 
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Liturgia Słowa Bożego 
Pierwsze czytanie 
 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 
Tak mówi Pan: 
«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni bę-
dziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, 
Boga twego. 
Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, 
ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który 
przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. 
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg 
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia 
szabatu». 
 
PSALM RESPONSORYJNY: ŚPIEWAJCIE BOGU, NASZEMU OBROŃCY 
 
Drugie czytanie 
 
Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian   (l Kor 3, 9-17) 
Bracia. My jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą bu-
dowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, 
ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym 
jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich 
kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je 
dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 
Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego 
dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż 
nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 
 
Ewangelia 
 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. 
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po dro-
dze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: « Patrz, czemu oni robią w szabat to, 
czego nie wolno? » 
On im odpowiedział: « Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w po-
trzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, naj-
wyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również 
swoim towarzyszom ». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 
dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu ». 
 



Intencje  mszalne  3 - 10 VI  2018 
91  ROCZ.  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  - 3  VI   (kolekta na Diecezję i Semin. Duchow-
ne i zbiórka na Świątynię  Bożej Opatrzności) 
  8.00 - za + Roberta, Józefa, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wil 
            czek i Henryka Kudlek 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian  
         - w int. rocz. dz. Artur Burda 
14.30 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 
 
PONIEDZIAŁEK   - 4  VI   
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, rodz. Juliannę i Alojza,  
            Dietera i Wernera Cipa, ich rodziców, dziadków z obu stron 
WTOREK   -  5 VI       św. Bonifacego, bpa                                                                      
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Elżbietę i Antoniego Ko-
wolik, synów Herberta i Alfreda, córkę Adelajdę, Franciszkę i Piotra Pieczka 2) za + żonę 
Ilzę Bagsik, rodz. Martę i Alojza Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, szwagierkę 
Gerdę, 4 szwagrów i ++ z pok. 3) za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Erne-
sta,braci Józefa i Waltera, rodz. Czmok, Nocoń, dziadków Biskupek i ++ z pok. 4) za + 
Małgorzatę Ksionsyk z ok. ur. 5) za + Katarzynę Skotnicką (od brata Stanisława z żoną) 6) 
za + ojca Jerzego Glagla w 30 rocz. śm., matkę Felicję, dziadków Pawła i Marię Glagla i ++ 
z pok. 
 
ŚRODA  -  6  VI  MSZA  SZKOLNA           
18.00 – za + Gertrudę i Teofila Lisek, męża Erharda, jego rodz. Annę i Stanisława, 
             Helmuta, Zygfryda, Anneliese, Edeltraud Biskupek, rodz. Martę i Franciszka Nicz,  
             brata Karola, Annę i Roberta Fiołek i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  7  VI    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY                             
18.00 –  za + Katarzynę Skotnicką (od bratowej Janiny z dziećmi) 
 
PIĄTEK  -  8  VI    UROCZ. NAJŚW. SERCA  PANA  JEZUSA                                                                        
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. ł. z ok. ur., z pr. o błog. i zdrowie dla  
             całej Rodziny oraz za ++ z najbliższej Rodziny 
 
SOBOTA  -  9 VI    Niepokalanego  Serca Najśw. Maryi Panny  
18.00 – za + syna Krystiana, rodz. Karola i Marię w rocz. śm. 
          - w int. rocz. dz. Antoniego Piernikarczyk 
 
X  NIEDZIELA  ZWYKŁA  - 10  VI   (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 - za + Magdalenę Pudlo (od rodzin Kroll, Mike, Kalla, Serich) 
 9.30 -  Msza odpustowa w kapliczce w Przezchlebiu 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Katarzynę Skotnicką  
                                                                                             (od siostry Janiny i Romana) 
14.30 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 



Ogłoszenia parafialne 
3 VI 2018 

 
 
 
1.  Dziś po południu o  14.30  nabożeństwo  czerwcowe z procesją wokół kościoła - ser-
decznie zapraszam.   
 
2.  Nabożeństwa czerwcowe z procesją wokół kościoła do czwartku będą codziennie po 
Mszy św. Zapraszam dzieci z kl. III i IV w strojach komunijnych,  a młodsze  dzieci do sy-
pania kwiatów.  
 
3.  W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży. 
 
4.  W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo wianków.  
 
5.  W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego  Serca Pana Jezusa oraz  Świato-
wy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. (Nie ma postu). 

 

6.  W przyszłą niedzielę o 9.30 Msza św. odpustowa w kapliczce w Przechlebiu. Od 15.00 festyn na 
który organizatorzy serdecznie zapraszają.  
 
7.  W związku z wejściem 25 maja przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) wszystkie 
dokumenty (metryki, zaświadczenia, zezwolenia) będą udzielane tylko danej osobie a w przypadku 
małoletnich opiekunowi prawnemu.  
 
8.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 9 VI - Jezusek, Kapek, Schönbach, Piernikarczyk, 
Klimala, Szyguła, Szyguła.  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         
   Dziś jeszcze zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności.W przyszłą niedzielę kolekta na  
    nasz kościół. 

 
Bogu Trójjedynemu niech będzie cześć i chwała! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
Zapowiedzi 

I. Krzywania Kamil, Ziemięcice i Cudnowska Katarzyna, Knurów 
 

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 


