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TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Świętej – Boga Jedynego w Trzech Osobach – Ojca,
Syna i Ducha. Jest to jedna z największych tajemnic naszej wiary i już od pierwszych wieków chrześcijaństwa teologowie usiłowali choćby trochę ją odsłonić.
Żyjący w starożytności św. Augustyn, biskup Hippony, również próbował zgłębić tajemnicę
Trójcy. Gdy szedł brzegiem morza, zauważył dziecko, które przelewało wodę morską do
dołka wykopanego w nadbrzeżnym piasku. Augustyn, rozmyślający właśnie nad tajemnicą
Trójcy, usłyszał wewnętrzny głos, który mówił: „Prędzej to dziecko przeleje morze, niż ty
zrozumiesz Trójcę Św.”
Powstaje więc pytanie: skoro tak wielki i wybitny Ojciec Kościoła nie mógł pojąć tej tajemnicy, to czy my mamy prawo po nią sięgać, odsłaniać ją, rozmyślać? Tak, miłość nasza do
Boga daje nam to prawo. Każdy kto kocha, chce znać ukochaną osobę jak najlepiej, dlatego
rozważamy życie Trójcy Świętej.
Czynimy to właściwie co dnia, gdy rozpoczynamy poranek znakiem krzyża świętego, lub
gdy kończymy dzień i przed udaniem się na spoczynek żegnamy się znakiem krzyża. Jest to
wyraz naszej wiary w Trójcę Świętą. Czyniąc znak krzyża – najświętszy znak naszej wiary –
wymawiamy słowa: w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.
Drodzy.
W jaki zatem sposób żyć, by było w nas widać, że wyznajemy Trójcę św? Szczególnym
znakiem Trójcy jest miłość. Miłość ludzka ma być więc miłością na wzór Trójcy. Podczas
ceremonii ślubnej słyszymy nieraz czytanie, w którym Bóg mówi, iż małżonkowie nie są już
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Oznacza to, że jedno i drugie tak się kochają, że odczuwają
wszystko wspólnie: radość, miłość, ale i cierpienie i ból.
Ta miłość ma też ożywiać nasze rodziny. Już nie tylko miłość męża i żony, ale też miłość
rodziców i dzieci winna pokazywać, jak bardzo Bóg ukochał swoje dzieci.
Drugą cechą Trójcy Świętej jest jedność, doskonałe zespolenie. A wypływa ta jedność z miłości właśnie. Tam, gdzie kłótnie, spory, waśnie tam nie ma świętej miłości. A przecież Bóg
wyraźnie powiedział: „Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty”.
Drodzy!
Jeśli będziemy umieli patrzeć na Trójcę Świętą jak na wzór miłości i jedności, wtedy świętość będzie dla nas łatwiejsza.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu …

Intencje mszalne 27 V - 3 VI 2018
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 Szymaczek 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
PONIEDZIAŁEK - 28 V
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i
Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ z pok.
WTOREK - 29 V
św . Urszuli Ledóchowskiej, dz.
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Marię Grzegorczyk w r. śm., jej
męża Fryderyka, brata Pawła, chrzestną Jadwigę, Ingridę Wilczek i ++ z pok. 2) za + ojca
Romana, syna Roberta, rodziców Frontzek, Szczeponik i całe pokr. 3) za + Henryka Piernikarczyk z ok. 70 ur. 4) za + syna Zygfryda Samol w r. śm., i ++ z rodzin Knopik, Samol
5)za + Katarzynę Skotnicką (od siostry Marii) 6) za + męża Józefa Magiera, rodz. Marię i
Pawła Magiera, Annę i Alojzego Kunka, brata Bertholda, zięcia Alfreda Szafranek i pok. z
obu stron 7) za ++ rodz. Elżbietę i Franciszka Pawlas (z ok. Dnia Matki i Ojca) 8) za ++
rodz. Marię i Fryderyka Grzegorczyk, brata Pawła, dziadków, chrzestnych i ++ z pok.
Grzegorczyk, Slawicki, Leder, Wilczek 9) za + Jana Najbar w 4 r. śm., rodz. Piotra i Marię
Najbar, Macieja i Annę Barszczak i ++ z pok.
ŚRODA - 30 V
18.00 – za + Ernesta Kłaczka w r. śm., żonę Małgorzatę, dziadków z obu stron
CZWARTEK - 31 V UROCZ. NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO
8.00 - za + Józefa Wicha (od rodzin Glagla, Sobczyk)
10.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za +ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegar
dę i Józefa Mike, dziadków Szyszka, Buchta, Mike, Hajduk i ++ z pok.
- procesja do 3 ołtarzy
PIĄTEK - 1 VI
św. Justyna, m. I-szy piątek
18.00 – za Parafian i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++ rodz. Hildegardę i Józefa
Haida, męża Sebastiana Szyguła, dziadków Annę i Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida, chrzestnego Arnolda Waldstett
SOBOTA - 2 VI I-sza sobota
8.00 – w int. czcic. Różańca św.; za + Katarzynę Skotnicką (od brata Jana z żoną)
18.00 – za + Helenę Kurpios, rodziców, teściów i 2 szwagrów
91 ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA - 3 VI (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne 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 naszego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian
- w int. rocz. dz. Artur Burda

Ogłoszenia parafialne
27 V 2018

1. Dziś po południu o 14.30 nabożeństwo majowe - serdecznie zapraszam.
2. Nabożeństwa majowe po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
3. W czwartek obchodzimy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO. Zapraszam na Mszę św. o g. 10.00. Bezpośrednio po
Mszy św. procesja do trzech ołtarzy (ze względu na remont ulicy Łącznej). Bardzo proszę o udekorowanie domów i liczny udział w procesji. Dzieci z III i IV klasy niech
przyjdą w strojach. Zapraszam też zespoły do przyjścia w strojach. Zapraszam małe
dzieci do sypania kwiatów w Boże Ciało i przez całą oktawę Bożego Ciała. Ostatni ołtarz przygotowują parafianie z Przezchlebia a w przyszłym roku Świętoszowice.
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. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 91 rocz. konsekracji naszego kościoła.
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 2 VI - Mainka, Cibura, Rother, Josch, Słabosz, Frączek, Koperwas, Więcek, Kusz. 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 potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności.

Bogu Trójjedynemu niech będzie cześć i chwała!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie do 19.00
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

