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Z LISTU EPISKOPATU POLSKI O PRZYGOTOWANIACH DO ŚDM KRAKÓW 2016 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy 
gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski 
świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z 
ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta 
wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu 
lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.  

Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, 
które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym 
przychodzimy, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszyst-
kie, nawet najtrudniejsze pytania… Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla Was począt-
kiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem.  

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygo-
towanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i 
bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. „Aby 
[ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diece-
zjach i w parafiach…  

Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej 
Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, 
religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzy-
mami drzwi swoich domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarów-
no „ostatnią prostą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które cze-
kają ich w Krakowie.  

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem 
odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w 
całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpaster-
skie…. 

Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! 
Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas 
przygotowań do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadec-
twem życia i wiary… 

www.ziemiecice.eu 

 



Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie 
się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być 
może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.  

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i 
wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświad-
czyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc. 

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta 
Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w 
Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych… 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 
Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego 

błogosławieństwa.   Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Konferencji Episkopatu Polski  
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Intencje  mszalne 7 - 14  XII  2014 
II NIEDZIELA  ADWENTU - 7 XII    (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow. i  

                                                                         zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie)   

  8.00 – za + Mieczysława Cieślickiego w I r. śm. 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Alojzego Poloczek, Jana Gawenda i  
                                                                             wszystkich ++ mieszkańców Świętoszowic 
14.30 –  nabożeństwo  adwentowe z udziałem marianek 
                              
 

PONIEDZIAŁEK   – 8 XII  Urocz. Niepokalanego Poczęcia  NMP  (kolekta na Ośrodek  

                                                                Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach) 

17.45 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, męża Wernera, rodz. Zofię i Romana Cipa,  
             zięcia Fryderyka 
 
WTOREK  –  9  XII   
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za +++ rodz. Tomasza i Anastazję Bo-
czar, brata o. Antoniego, teściów Tomasza i Anielę Hopa, szwagierkę Janinę, jej męża Mariana, 
syna Mariusza 2) za + syna Herberta, żonę Helenę Nowak, dziadków Nowak, Żurek, brata 
Wilhelma, 4 szwagrów i ++ z pok. Nowak, Żurek, Łabiak  3) za ++ rodz. Otylię i Karola 
Bernas, brata Norberta, wujka Henryka Placzek, teściów Stefanię i Antoniego Karbownik, 
szwagra Tadeusza Karbownik, Wiktorię Cichońską, pok. Bernas, Goniwiecha, Karbownik 
4) za + Daniela Penkala w 30 dz. po śm. 5) za + matkę Elfrydę Kandzia w r. śm., ojca Her-
man, dziadków z obu str., Elfrydę, Arnolda, Krystiana i Rajnholda Cichorowski, pok. i D. w 
cz.c. 6) za + Rainera Rüdinger i jego rodziców 
 
ŚRODA    –  10  XII      
17.45  – za + syna Janusza w 4 r. śm. 
 
CZWARTEK  –  11  XII      
17.45 – za ++ teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurski, ojca Henryka Porwoł, szwagrów  
             Józefa, Jana, Bogdana, Gerdę, Ilzę i Engelberta i ++ z pok. 
 
PIĄTEK   -  12  XII              
17.45  – za + męża Ernesta w ok. ur., rodz. Biskupek, Porwoł, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra Engel 
             berta, Rafała i Elfrydę Nierobisz i ++ z pok. obu str. 
 

SOBOTA   - 13  XII   św. Łucji, dz. i m.   
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 40 ur.  z pr. o bło. i zdr. dla ca 
            łej Rodziny 
 
III NIEDZIELA  ADWENTU GAUDETE  - 14 XII    (kolekta na nasz kościół)   

  8.00 – za + ojca Rudolfa Skandy w 15 r. śm., matkę Adelajdę, dziadków Sikora, Skandy,  
             Grzegorczyk, Korgel 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Dorotę Pasternak w 30 dz. po śm. 
14.30 –  nabożeństwo  adwentowe 



Ogłoszenia parafialne 

7 XII 2014 

 
1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo adwentowe o 14.30 z udziałem marianek.  

 
2. Górnicy składają podziękowania wszystkim, którzy brali udział w organizacji i obchodach 

tegorocznej XVI Barbórki 
 

3. Jutro 8 grudnia obchodzimy Urocz. Niepokalanego Poczęcia  NMP. Po Mszy św. wie-
czornej spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kolekta na Ośrodek Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.  
 

4. Zwracam się z wielką prośbą do wszystkich Parafian o korzystanie z materiałów 

odblaskowych rano jak jest szaro i wieczorem.  

 

5. W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe, opłatki, świece Caritasu i kalendarze. 
 
6. Zgodnie z tym co usłyszeliśmy w liście episkopatu również w naszej Parafii gościć będą 

przez tydzień młodzi z zagranicy. Mamy do ugoszczenia jeden autokar, a więc ok 50 lu-
dzi. Zaleca się, aby Młodzi gościli w naszych domach, gdzie jest też młodzież. Sąsiedzi 
zaś są proszeni, aby pomagać tej rodzinie. Zgłoszenia Rodzin w zakrystii lub w kancela-
rii. 

7. Zapraszam  też samą naszą Młodzież do włączenia się pracę przez wolontariat, aby jak 
najlepiej zorganizować pobyt w naszej parafii. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub 
w kancelarii. 

 
8. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 13 XII - Szeląg, Lis, Helszmit, Dankowska, Miczka, 

Długosz, Giemza, Drzymała. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu nie 
może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i naszego Seminarium Du-

chownego. Dziś jeszcze zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Jutro w Urocz. 
Niepokalanego poczęcia NMP kolekta na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w 
Rusinowicach.  W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 

Przybądź Panie, bo czekamy! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

KANCELARIA: wtorek po Roratach         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 1240 1343 1111 0000 2359 2502  


