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W obchodzoną dziś Niedzielę Biblijną przeżywamy już drugi Narodowy Dzień Czytania
Pisma Świętego. Towarzyszą nam słowa Chrystusa: „Weźmijcie Ducha Świętego”.
Wypowiedział je Jezus wieczorem tego dnia, w którym zmartwychwstał. Zalęknionym o
własne życie, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana przekazuje swojego Ducha: „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!”
Liturgia Słowa tej niedzieli wielkanocnej objawia nam, że Duch Święty działa w nas,
grzesznikach, poprzez Pismo święte. Ono jest dla Niego takim instrumentem jak konsekrowany chleb i wino dla zmartwychwstałego Chrystusa. Można powiedzieć, że Pismo święte
jest swego rodzaju „sakramentem” Ducha Świętego. Widzialnym (i nade wszystko słyszalnym, gdy jest uroczyście odczytywane w Kościele!!!) instrumentem i nośnikiem Jego świętej, czyli boskiej obecności i działania.
Spróbujmy dostrzec sposoby działania Bożego Ducha poprzez natchnione słowa zapisane w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Odczytane dzisiaj fragmenty wyraźnie mówią o dwóch najważniejszych. A dotyczą one nas, grzeszników, których te
działania Ducha Świętego przemieniają w osoby wierzące i miłujące.
Dzisiaj, gdy przeżywamy Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, płyną do nas te
same słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do apostołów w wieczerniku: „Weźmijcie Ducha Świętego!” Ten sam zmartwychwstały Chrystus przekazuje nam dzisiaj tego
samego Ducha Świętego, gdy w Kościele uroczyście czyta się Pismo święte.
W setną rocznicę odzyskania niepodległości jako księga wspólnego, narodowego czytania wybrany został List św. Pawła Apostoła do Rzymian. To między innymi słowami tego
Listu Duch Święty zapalał w Polakach ogień wiary wyrażającej się w żarliwej modlitwie
udręczonych niewolą: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba,
Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” . Dziękujmy dzisiaj - jako naród ochrzczony, wolny i suwerenny - za ten wyjątkowy
„sakrament” Ducha Świętego, jakim jest księga Pisma świętego. Niech On - Duch Prawdy i
Duch Miłości - zapala i umacnia w naszych sercach ogień wiary i miłości.
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Intencje mszalne 15 – 22 IV 2018
III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + Jana, Helenę i Alojzego Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik, ++ z pok. i za +
Ernesta Nawrath
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. 85 ur. Gertrudy Spende z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
oraz za + męża Karola
14.30 – nieszpory wielkanocne
PONIEDZIAŁEK - 16 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Erharda Mainka w r. śm.,
rodz. Rajmunda i Elżbietę, Otylię Cierlitza 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię
i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 3)za + Pawła Nowak w 30
dz. po śm. 4) za + męża Jana Pudło, jego rodziców, Klaudię i Rudolfa Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę, szwagra Bernarda, dziadków i ++ z pok. 5) za+ Henryka Łabiak i Pawła Nowak
(od sąsiadów i znajomych) 6) za + w Niemczech wujka Bernarda Kowolik 7) za + Otylię
Kirszniok w 5 r. śm., jej męża Jana i ++ z pok. z obu stron 8) do B. Op. pw. MBNP i św.
Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur. z pr. o bł. i zdr. oraz za ++ z rodzin z obu stron 9)za +
Herberta, Paulinę, Walentego Konieczny, Emilię i Adolfa Skrabania, Adelę i Rainholda Daniel, syna Mariusza i ++ z pok.
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi
WTOREK - 17 IV
18.00 – za + Małgorzatę Ksionsyk (od cioci Stefanii z Rodziną)
ŚRODA - 18 IV
MSZA SZKOLNA
18.00 – za + męża Emila Michalik, rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i
Józefa Michalik, dziadków, brata Gintera, bratową, bratanka, rodzinę Lindel, Marię
Blach i ++ z pok.
CZWARTEK - 19 IV

MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik Leokadię i Józefa Wolny, dziadków z obu
stron i Horsta Cieślik
PIĄTEK - 20 IV
18.00 – za + Helenę Ibrom w r. śm., jej rodziców, rodzeństwo i ++ z pok. Ibrom, Fuchs
SOBOTA - 21 IV
18.00 – za ++ rodz. Helenę i Jerzego Klimek
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 – nieszpory wielkanocne

Ogłoszenia parafialne
15 IV 2018

1. Dziś rozpoczynamy X Tydzień Biblijny. W tym tygodniu czytamy w naszych domach
List do Rzymian.
2. Dziś po południu zapraszam na nieszpory wielkanocne o 14.30.
Po Nieszporach spotkanie Rady Parafialnej
3. Jutro przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo ku czci
św. Jadwigi naszej Patronki
4. W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.
5. Pielgrzymka do Trzebnicy odbędzie się w sobotę 5 maja. Zapisy w zakrystii.Opłata 50 zł.
6. W piątek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szkomunijnych.
7. W czwartek 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 przedsta
wicielami grup istniejących w parafii po 2 osoby: szafarze, ministranci, lektorzy,
marianki, Caritas, czciciele Różańca, czciciele Najśw. Serca Pana Jezusa, katecheza dla
dorosłych
8. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 21 IV - Brylok, Szandurski, Kowolik, Glagla,
Czampiel, Mulica, Krzywania, Opiełka, Usarek, Chruszcz, Marek.
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. 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

