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Drodzy Parafianie!
Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Jana jest określany jako rozmowa Jezusa z Samarytanką. Jezus przybył do miejscowości samarytańskiej, zwanej Sychar. Zmęczony przebytą drogą,
usiadł obok studni. Do tej właśnie studni w godzinie południowej przyszła kobieta samarytańska, aby zaczerpnąć wody.
Wiemy z historii, że Żydzi nie utrzymywali kontaktów z Samarytanami, uważając ich
za ludzi gorszej kategorii. Tymczasem Jezus prosi ową kobietę o wodę. I tak rozpoczyna się
przepiękna rozmowa pomiędzy Samarytanką a Jezusem, której tematem okazało się zaspokojenie o wiele głębszego pragnienia, niż tylko cielesnego. Chrystus przekazał owej kobiecie
głęboką naukę, że to właśnie On i Jego nauczanie, które głosi w imieniu Ojca w niebie, jest w
stanie zaspokoić najgłębsze ludzkie pragnienia - pragnienia duszy. Ta katecheza Jezusa stanowi
również piękną i mądrą lekcję dla nas, którzy jak Samarytanka przyszliśmy dzisiaj, aby zaczerpnąć wody.
Drodzy! Jakkolwiek nie wyglądałoby nasze życie, jakiekolwiek byłyby nasze wędrówki przez ten
świat, jakiekolwiek mielibyśmy pragnienia, Pan Bóg nieustannie czeka na nas przy źródle, aby
tak naprawdę zaspokoić nasze najgłębsze tęsknoty. Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek potrzebuje takich momentów w swoim życiu, aby móc „zaczerpnąć prawdziwej wody". Dlatego
właśnie człowiek wierzący przychodzi na Mszę św., aby przyjąć Chrystusa w Komunii św.
Trzecie przykazanie kościelne mówi, że przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, katolik ma obowiązek przyjąć Komunię św. Jednak, czy nasze życie wiary, nasze zaspokajanie pragnień serca, aby posilać się chlebem z nieba, powinno dokonywać się tylko raz w
roku?
Gdy życie i problemy nam doskwierają, tym bardziej potrzeba nam przychodzić do źródła, przy
którym siedzi Chrystus i porozmawiać z Nim o tym wszystkim. On zawsze cierpliwie czeka,
nie ocenia nas, nie przekreśla, lecz cierpliwie tłumaczy i przekazuje prawdę o naszym życiu i o
nas samych.
Pamiętajmy, że Bóg też jest pragnie naszej miłości. To Boże pragnienie jesteśmy w stanie zaspokoić poprzez podanie Panu kubka wody naszej wiary i miłości. Bierzmy przykład z Samarytanki, która za spełnienie prośby Jezusa otrzymała bezcenny dar - wodę żywą. Niech to dzisiejsze spotkanie z Panem umocni i nasyci duszę naszą łaską z tego ołtarza. Amen.

DEKRET
BISKUPA GLIWICKIEGO
ZWOŁUJĄCY PIERWSZY SYNOD
DIECEZJI GLIWICKIEJ

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w dwudziestą piątą
rocznicę utworzenia Diecezji Gliwickiej na mocy Bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus (25 marca 1992 r.), kierując się pragnieniem pogłębienia życia religijnego Ludu Bożego, jak również ujednolicenia prawa diecezjalnego Diecezji
Gliwickiej, obejmującej wcześniej tereny diecezji katowickiej i opolskiej, oraz dostosowania niniejszego prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 25 stycznia
1983 roku, niniejszym dekretem zwołuję Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej.
Uroczyste rozpoczęcie Synodu będzie miało miejsce 25 marca 2017 roku w
czasie Mszy św. odprawionej o godzinie 10.30 w katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Do koncelebrowania Mszy Świętej
zapraszam wszystkich kapłanów naszej Diecezji. Zapraszam także do wspólnej
modlitwy w czasie Eucharystii wszystkich alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, osoby życia konsekrowanego, członków
wspólnot i stowarzyszeń oraz wszystkich wiernych Diecezji Gliwickiej. Następnie
w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się sesja
otwierająca obrady synodalne, do udziału w której zapraszam wszystkich, którzy z
mocy prawa kanonicznego (kan. 463 KPK) osobnym dekretem są powołani na Synod.
Aby Synod przyniósł oczekiwane owoce, zachęcam cały Lud Boży naszej
Diecezji, do refleksji i modlitwy w tej intencji oraz do ofiarowania swoich cierpień
i prac. Do szczególnej zaś aktywności zachęcam wszystkich, którym zostały w tym
Synodzie powierzone szczególne zadania.
To wielkie dzieło pochylenia się nad Ludem Bożym Diecezji Gliwickiej zawierzam wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i naszych Świętych Patronów
Piotra i Pawła.
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Intencje mszalne 19 - 26 III 2017
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19 III (kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjny w
Rusinowicach)
8.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek w 13 r. śm., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa
Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, ciotkę Edytę Kruzel
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + rodz. Józefa i Hildegardę Mainka,
Michała i Katarzynę Koperwas, dziadków i krewnych
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
III-cia nauka przedślubna
PONIEDZIAŁEK - 20 III UROCZ. ŚW. JÓZEFA, OBLUBNIEŃCA N M P
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, rodz. Juliannę i Alojza,
dziadków z obu stron i ++ z pok.
WTOREK - 21 III
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Franciszkę i Piotra
Pieczka, męża Herberta, siostrę Klarę, Antonię i Alojzego Niedziela 2) za + męża Henryka
Schuwald, Martę i Stanisława Schuwald, Otylię i Adolfa Kernert i ++ z pok. Schuwald,
Kernert 3) za + Józefę i Piotra Schneider, syna Krystiana i pok. 4) za + ojca Henryka Lubickiego w 15 r. śm., brata Kazimierza Lubickiego 5) za ++ rodz. Marię i Edwarda Blitek
6) za + Ernesta Nawrath (od sąsiadów) 7) za + Wilhelminę i Emila Kucza, rodz. Jadwigę i
Stanisława Kucharczyk, braci Edwarda i Henryka i ++ z pok. Kucza, Kucharczyk, Opolka
8) za + matkę Rut Zeiner, dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek, dziadka Zygmunta
Michalski, rodz. chrzestnych Kurta i Jadwigę Niesporek, ojca chrzestnego Ernesta Konieczny, szwagra Mirosława Figura w I r. śm. i ++ z pok. 9) do B. Op. pw MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur., z ok ur. córki, zięcia i wnuczki z pr. o bł. i zdr. dla
całej Rodziny
ŚRODA - 22 III
18.00 – za + ojca Helmuta Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina Długosz, Dorotę i Konrada
Kubicki, dziadków Höppner, Tomanek
CZWARTEK - 23 III
18.00 – za + męża Marka Śliwińskiego w r. śm., i ++ z pok.
PIĄTEK - 24 III
17.45 – za + Ernesta Nawrath (od chórzystów)
- Droga Krzyżowa
SOBOTA - 25 III ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, Dzień Świętości Życia, XXV rocz.
ustanowienia Diecezji Gliwickiej
9.00 - za + Jacka i Marię Plichta, męża Engelharda, rodz. Marię i Jerzego, teściów, szwa
grów, dziadków i ++ z pok.
18.00 - za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i
Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ z pok.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE - 26 III (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + męża Gerarda w r.śm., rodziców z obu stron, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ry
szarda, 3 szwagrów, dziadków Szlosarek, Dudek i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegar
dę i Józefa Mike, brata Józefa, dziadków Szyszka, Mike, Buchta, Hajduk
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
IV-ta nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
19 III 2017
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks. Ra
fał Janiszek z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób.
2. Jutro obchodzimy Urocz. Św. Józefa, Oblubieńca NMP.
3. W sobotę Obchodzić będziemy Urocz. Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości
Życia oraz 25 rocz. ustanowienia Diecezji Gliwickiej.
4. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
5. Kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w czwartek.
6. Ruch Szensztacki zaprasza na nocne czuwanie na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd
25.03.2017 o godz. 18.00 z Łabęd , powrót ok godz. 04.30 ; koszt 25 zł od osoby.
Zapisy i szczegóły u Państwa Szczeponik tel. 32/2336929 lub 503 034 253.
7. Na drugiej stronie naszego informatora jest Dekret naszego Biskupa Ordynariusza
zwołujący I Synod Diecezji Gliwickiej.
8. Ks. Bp Ordynariusz zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas
Diecezji Gliwickiej.
9. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 24 III - Mainka, Szeląg, Lis, Helszmit, Dankowska,
Miczka, Długosz, Makowski, Giemza, Drzymała. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni,
aby nikogo nie brakowało.
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach
(przeniesiona z 8 grudnia). W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

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

