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Drodzy Parafianie! 
Pierwszy miesiąc Nowego Roku już prawie się kończy. Na dobre więc rozpoczęliśmy  ten 
rok. Święta minęły. Kolęda już była. 

Jezus rozpoczynając swą publiczną działalność głosi: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Zaczął powoływać uczniów, aby 
poszli za Nim. „I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.” 

Czy idąc za Jezusem i z Jezusem byli już nawróceni i wierzyli w Ewangelię? – nie. Nie 
wiedzieli co ich czeka. Ale poszli za Jezusem. I tu dotykamy istoty nawrócenia - pójść za 
Jezusem. To właśnie jest początek drogi nawrócenia. Nikt z nich nie był świętym, idealnym 
człowiekiem. Nawrócenie jest bowiem drogą, którą ciągle musimy podążać. 

„Nawracajcie się" to dosłownie „Zmieniajcie myślenie". A zmienić myślenie, nasze po-
strzeganie świata jest niezwykle trudno. 

Dlatego właśnie Jezus wzywa: zmieńcie myślenie, nie kalkulujcie tylko po ludzku, daj-
cie wiarę temu, co mówię, wyjdźcie poza utarte schematy, przezwyciężcie swój egocen-
tryzm. Postawcie w centrum waszego życia Boga i dajcie wiarę Jego słowu. Uwierzcie, że 
Bóg jest Stwórcą. 

Uwierzcie, że świat ma początek w miłości Boga i to ona ostatecznie w nim zapanuje. 
Światem rządzi miłość Boga, a nie fatum czy przypadek. Poza miłością Boga nie istnieje 
żaden powód, dla którego świat miałby zaistnieć. Stworzony został z miłości, ponieważ Bóg 
chciał go dla nas. Cały świat, a w nim każdy z nas, ma swoje pochodzenie w miłosierdziu 
Boga, w Jego darmowej miłości. Zaufaj, że twoja historia ma swój początek w Bogu. Zau-
faj, że mimo grzechu cały świat jest przeniknięty Bożym miłosierdziem. 

Jeśli zaczynamy myśleć inaczej, to również zaczynamy żyć inaczej. Myślenie zgodne z 
Ewangelią wpływa na podejście do ludzi, na rozumienie swojego miejsca w świecie. Nagle 
okazuje się, że wiele problemów, które wydawały się ogromnie ważne, traci na znaczeniu, a 
jednocześnie odkrywamy, że rzeczy drobne mają decydujący wpływ na życie człowieka. 
Żyjąc w świetle Ewangelii, zmieniamy hierarchię wartości, mądrzej dysponujemy czasem, 
zwracamy większą uwagę na budowanie właściwych relacji z ludźmi. Na nowo określamy 
swoje priorytety, cele. 

Kiedy zmienię myślenie, kiedy zacznę myśleć nie po ludzku, ale po Bożemu, kiedy 
wreszcie uwierzę, że Jezus i tylko On ma słowa życia wiecznego, wtedy bramy królestwa 
niebieskiego otworzą się przede mną. Wtedy będę nawrócony. Amen. 

 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 25 I – 1 II 2015 
 
III NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  25   I                (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. z pr. o błog. i zdr. dla ca 
           łej Rodziny 
 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za  
                                                             otrzym. ł. z ok. ur. ks. proboszcza  z pr. o błog. i zdr. 
 

 
PONIEDZIAŁEK   – 26  I    św. Tymoteusza i Tytusa,  bpów          

18.00 – za + ojca Alojza Kobińskiego, dziadków Kobiński, Lot, Klimala, Bielesz 

 
 
WTOREK  –  27  I   bł. Jarzego Matulewicza, bpa 
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) do B. Op. pw. MBNP i św. 
Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 75 ur. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny  2) za ++ rodz. 
Alfreda i Adelajdę Koziol, Ewalda Fliegel, dziadków, pokrew.,  znajomych i d. w cz. c. 3) 
za + Władysławę Kądziela 4) za + Wilhelminę i Emila Kucza, Jadwigę i Stanisława Ku-
charczyk i ++ z pok. Kucza, Kucharczyk 5)za + Huberta Sewenic (od sąsiadów) 6) za + Ja-
na i Jadwigę Domański, męża Franciszka, wnuka Grzegorza Motyka, 3 siostry, 3 szwagrów, 
Agnieszkę i Martę Domański, Stanisława, Józefa i Genowefę Grzybowski, Marię Tarnow-
ską, Emilię Felauer, Marię Pelzig, Stanisława Borkowskiego i d. w cz. c. 
 
ŚRODA  –   28  I        św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K-ła   
18.00 - za + męża Zygfryda Król, rodz. Luizę i Wilhelma i d. w cz. c. 
 
CZWARTEK  – 29  I        
18.00 –  do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Gerharda Zgorzelski z  
            pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny   
 
PIĄTEK   -  30  I                                                                                                             
18.00 – za + żonę Helenę w 9 r. śm., syna Herberta, dziadków Nowak, Żurek i ++ z rodz.  
             Nowak, Żurek, Łabiak 
 

SOBOTA – 31  I   św. Jana Bosko,  kapł. 
 

18.00 – za + Grzegorza Konieczny, jego rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok,  
             szwagrów, dziadków i ++ z pok. 
 
IV NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  1   II            (kolekta pokolędowa i zbiórka na opał) 

 8.00 – ( int. wolna) 

 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za  
                             otrzym. ł. z ok. 15 rocznicy istnienia Chóru „Jadwiżki”. z pr. o błog. i zdr.  



 

Ogłoszenia parafialne 

25 I 2015 

 
 
 

 
1. Jutro w poniedziałek 26 stycznia spotkanie dla marianek o 18.30. 

 
2. W przyszłą niedzielę podsumowanie kolędowe i zbiórka specjalna na opał. 

 
3. Z ok. Światowego Dnia Młodzieży w 2016 r. w naszej Parafii gościć będą przez tydzień 

młodzi z zagranicy. Mamy do ugoszczenia jeden autokar, a więc ok 50 ludzi. Zaleca się, 
aby gościli w naszych domach, gdzie jest też młodzież. Sąsiedzi zaś są proszeni, aby 
pomagać tej rodzinie. Zgłoszenia Rodzin w zakrystii lub w kancelarii.  

 
4. 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. 

 
5. Informatory w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie -               

                                                                                          www.swietoszowice.pl 

 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 31 I - Matysiak, Szweda, Strzelczyk, Szweda, No-

wotka, Prus, Kalger, Ostrowski, Stańczak. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w da-
nym dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta pokolędowa i 

zbiórka specjalna na opał. 
 
 

 

Panie, dopomóż nam w kroczeniu za Tobą! 

Tobie 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 1240 1343 1111 0000 2359 2502  


