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Czwarta niedziela wielkanocna obchodzona jest w całym Kościele jako niedziela Dobrego
Pasterza. Zasadniczo chyba każdy z nas zna obrazek Jezusa niosącego na swych ramionach
owieczkę, przedstawiający Go jako Dobrego Pasterza. Pasterzem jest Jezus Syn Boży,
owieczką jest każdy z nas, oddany i powierzony opiece Pasterza. Troska i opieka wynikająca z miłości i chęci dobra dla człowieka.
Ale…! Czy nie jest dzisiaj trochę tak, że ten obrazek jakby zatracił swój właściwy sens i
przesłanie…? Dzisiaj świat kreuje trochę inny obraz, jak by w ogóle nie było potrzeby, aby
ktoś troszczył się o ciebie - człowiek ma być niezależny i samowystarczalny. A oczekiwanie
wsparcia, pomocy czy też opieki z czyjejś strony często jest postrzegane jako słabość człowieka.
Być prowadzoną owcą, jest postrzegane jako życiowa bezradność oraz brak własnego
pomysłu na życie, rozwój, realizowanie się w tylu przestrzeniach i przy tak wielu możliwościach, które dziś człowiekowi są dawane. Czyż nie takie opinie można dziś usłyszeć, przeczytać….?
Dużymi krokami wchodząca w ludzkie życie komercja, materializm, pogoń za lepszym
jutrem, rywalizacja, niejednokrotnie źle rozpoznane ambicje sprawiają, że człowiek łatwo
daje się wciągnąć w tę „maszynę dobra i szczęścia”, licząc, że mu się uda. Niestety na początku bywa nawet dobrze. Natomiast później człowiek odkrywa, że potrzebuje czegoś innego, czegoś za czym serce i dusza tęskni.
Jezus – Dobry Pasterz, pragnie troszczyć się o nas zawsze, również w trudnościach, oddając za nas swoje życie. Dlaczego...? Ponieważ jesteśmy z Jego owczarni, gdzie każda
owieczka jest cenna, a całą owczarnię łączy jedna więź – miłość.
Niech dzisiejsza niedziela będzie dla nas okazją do roztropnego podchodzenia do tego, co
proponuje nam świat, w imię dobra i naszego szczęścia, abyśmy w Jezusie Chrystusie –
Dobrym Pasterzu odkryli i odnaleźli prawdziwego przewodnika i opiekuna oraz prawdziwe
szczęście. Amen.

Intencje mszalne 22 – 29 IV 2018
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 IV (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + Ernesta Kłaczka z ok. ur., żonę Małgorzatę, dziadków z obu stron
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Gizeli Bem z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – Nabożeństwo o dar powołań
PONIEDZIAŁEK - 23 IV UROCZ. ŚW. WOJCIECHA , BPA I M. PATRONA POLSKI
18.00 – za + Józefa Wicha (od mieszkańców z ul. Polnej)
WTOREK - 24 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gintera Kaduk w dn. ur., córkę
Edeltraudę Kędziora 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 rocz. ślubu
Marii i Henryka Sus z pr. o bł., zdr. i opiekę dla całej Rodziny 3) za ++ rodz. Karolinę i
Teodora Pasternok, siostrę Rutę, dziadkow Gurowiec, Pasternok i ++ z pok. 4) za + Marię,
Teodora i Erharda Jarecki, Pawła i Alicję Woźny i ++ z pok. 5)za + Stefanię Höppner (od
Łucji Samol) 6) za + syna Dawida, ojca Czesława, rodz. Wacławę i Mariana, siostrę Krystynę, babcię Marię i ++ z pok. 7) za + męża Jana Gawenda w dn. ur., syna Piotra, rodz.
Emmę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana Gawenda, 2 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 8) za +
Józefa Wicha (od DFK) 9) za + Irenę Szczeponik (od rodziny Szyguła z Przezchlebia)
ŚRODA - 25 IV św. Marka, ewang.
17.45 - procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje
18.00 – za + Małgorzatę Ksionsyk (od cioci Stefanii z Rodziną)
CZWARTEK - 26 IV UROCZ. MSZA POD PRZEWODNICTWEM EKSCELENCJI

KS. BISKUPA JANA KOPCA , ORDYNARIUSZA NASZEJ DIECEZJI
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
PIĄTEK - 27 IV
18.00 – za + męża Wernera Cipa w 10 rocz. śm., rodz. Zofię i Romana, Leokadię i Józefa
Wolny, zięcia Fryderyka
SOBOTA - 28 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 55 rocz. ślubu Róży i Józefa
Kucharczyk z pr. o błog., zdrowie i opiekę dla całej Rodziny
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

Ogłoszenia parafialne
22 IV 2018

1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania
kapłańskie i zakonne. Polecam tę intencję w modlitwach w rodzinie. Dziś po połu
dniu zapraszam na nabożeństwo o dar powołań.
2. We wtorek obok placu zabaw w Ziemięcicach zbiórka elektrośmieci do g. 16.00.
Firma Green Office Ecologic wspiera dzieła misyjne Kościoła.
3. W środę w dzień św. Marka przed Mszą św. o 17.45 procesja do krzyża przy kościele z modlitwą
o urodzaje.
4. Pielgrzymka do Trzebnicy odbędzie się w sobotę 5 maja. Zapisy w zakrystii.Opłata 50 zł.

5. W czwartek najbliższy tj. 26 kwietnia ks. Bp Jan Kopiec przybędzie do naszej parafii z wizytacją kanoniczną. O g. 16.00 spotkanie z Radą Parafialną, a o g. 17.00 spotkanie z przedstawicielami grup istniejących w parafii po 2 osoby: szafarze, ministranci, lektorzy, marianki, Caritas, czciciele Różańca z każdej wsi po 2 osoby, czciciele Najśw. Serca
Pana Jezusa, katecheza dla dorosłych, Rodziny Szensztadzkie. Spotkanie na plebanii.
O g. 18.00 Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej Młodzieży. Zapraszam dzieci (nie ma Mszy szkolnej w środę) i młodzież oraz wszystkich Parafian
do licznego przybycia na tę szczególną Mszę św.
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 28 IV - Mainka, Mainka, Asztęborski, Kudlek, Bański, Młynarski, Gruszczyk, Kozielec, Korycki, Ibrom, Śliwakowski, Mentel, Majsnerowski, Michnik, Sawicki, Kacprowicz. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie
brakowało.
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Panie Zmartwychwstały – Tobie cześć i chwała!
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

