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Liturgia Słowa Bożego 
Pierwsze czytanie 

 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się». 
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego 
ci zakazałem jeść?» 
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 
drzewa i zjadłem». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» 
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszyst-
kich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a nie-
wiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugo-
dzisz je w piętę». 
 
 

PSALM RESPONSORYJNY: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
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Drugie czytanie 
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 
Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem», my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z 
wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, 
pomnażała się Bogu na chwałę. 
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek ze-
wnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie 
bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla 
nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bo-
wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 
Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 
będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 
niebie. 
 

 
Ewangelia 

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 
 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić 
się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 
bowiem: «Odszedł od zmysłów». 
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy 
złych duchów wyrzuca złe duchy». 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać 
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli 
więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec 
z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw 
nie  
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopu-
ścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha 
nieczystego». 
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. 
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na 
dworze szukają Ciebie». 
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
 



Intencje  mszalne  10 - 17 VI  2018 
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) 
PONIEDZIAŁEK   - 11  VI  św. Barnaby, Ap. 
18.00 – za + córkę Edeltraudę Kędziora w dn. ur. i ++ z pok.  
 
WTOREK   -  12 VI                                                                            
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Helmuta Langer, rodz. z 
obu stron, 3 braci, 3 szwagrów, Jadwigę i Ernesta Grzechca, pok. z obu str. 2) za + Horsta 
Mainka w 30 dz. po śm., 3) za + Katarzynę Skotnicką (od siostry Franciszki) 4) za + Barba-
rę Progsza w dn.ur., syna Łukasza, rodz. z obu str., 4 braci, Stefana i Helenę Bednarczyk, 
Andrzeja i Dawida Piecha i d. w cz.c. 5) za + Irenę Szczeponik (od koleżanki) 6) za + męża 
Norberta Sikora, rodz. Gertrudę i Floriana, brata Pawła, 3 siostry, rodz. Zofię i Józefa Ma-
terla, braci Alfreda i Franciszka, pok. z obu str. 7) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 8) za + Ludgardę Kusz (od kuzyna 
Huberta i kuzynki Lucyny z rodzinami) 
 
ŚRODA  -  13  VI  św. Antoniego z Padwy,     MSZA  SZKOLNA           
18.00 – za + Adelę i Jerzego Hatlapa w r. śm., rodziców, braci i siostrę, szwagrów,bratowe,  
             męża Ambrożego Sikora i ++ z pok. Lisek, Sikora 
 
CZWARTEK  -  14  VI św. Michała Kozala,bpa i m.      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY                         
18.00 –  do B.Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr o zdr. 
 
PIĄTEK  -  15  VI                                                                             
18.00 –  Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek, Ilzę, Gerdę, Jerzego,  
            Ernesta, Engelberta i Rudolfa 
 
SOBOTA  -  16 VI      
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Annę, Antoniego i Gintera Wil-
czek, męża Ernesta, Jadwige, Izydora, Pawła Nawrath, szwagra Ingberta i ++ z pok.  2) za + 
Adolfa i Otylie Kernert, męża Henryka, teściów, Jadwigę, Wincentego, Marcina Placzek, 
dziadków, pok. Kernert, Placzek 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa 
Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za + Katarzynę Skotnicką (od 
rodziny Drąg) 
 
XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  - 17  VI   (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 - za + Bernarda Król, rodz. Hildegardę i Henryka Serich, teścia Herberta, dziadków  
           Konrada i Paulinę 
 

11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. r.dz.: Maja Grabas,Szymon Mainka 
 



                                              Ogłoszenia parafialne 
10 VI 2018 

 

 

 
1.  Od dziś nie będzie już nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 
 
2.  W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży. 

 

3.  W minionym tygodniu miało miejsce rozliczenie należności za pomnik dla śp. ks Wiktora Piele-
sza. Składam serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a szczególnie Rodzinie Pajdak. 
 
4.  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.  
 
5.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 16 VI - Dul, Skandy Szyguła, Cichorowski, Podko-

wik, Oczko, Kowolik,  Kasperidus .  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli 
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie bra-
kowało.  
 
6.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary .W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 
 

Najświętszemu Sercu Zbawiciela - cześć i chwała! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 

 

Zapowiedzi 

I. Krzywicki Bartłomiej, Świętoszowice i Król Marta, Gliwice Łabędy 
I.  Wróbel Norbert, Gliwice, Ewelina Kopeć, Gliwice 
II. 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 


