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Plan wizyty duszpasterskiej - kolędy 2014 / 2015 
   Przezchlebie 
 

Lp Data Dzień Ulica 

1. 12 I Poniedziałek    g. 14.00 Mikulczycka 32 – 72 , 73-65  i Wodna 
2. 13 I Wtorek            g. 14.00 Mikulczycka 57- 29 
3. 14 I Środa               g. 14.00 Mikulczycka 27- 1 i Łączna 
4. 15 I Czwartek        g. 14.00 Jelina, Polna, Zielona, Mikulczycka 32 – 4 
5. 16 I Piątek              g. 14.00 Leśna 29 - 22 i Dworcowa 10 – 17, Sosno-

wa 
6.  17 I Sobota             g. 14.00 Stawowa od 1 
7. 19 I Poniedziałek   g. 14.00 Szkolna 47 -1 
8. 20 I Wtorek            g.14.00 Leśna 20 - 2 
9. 21 I  Środa               g. 14.00 Dworcowa  8, 15, 1 - 11 

 
Na kolędę przygotowujemy siebie i mieszkanie. 

Na stole czysty obrus, krzyż, świece i woda święcona w głębszym naczyniu. 
Sprzęt audio-wideo wyłączony, zwierzęta (psy, koty i inne) pozamykane. 
__________________________________________________________________________________________ 

Plan peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży 
dla dekanatu Pyskowice 19 stycznia 2015r. 

1. Od 8.00 do 12.00 - ks. Adam Jasiurkowski MBNP 
2. Od 12.00 do 14.00 - szkoła specjalna w Pyskowicach, 
3. Od 14.00 do 19.00 - indywidualna adoracja Krzyża i ikony w kościele św. Stanisława w  
    Pyskowicach 
4. 19.15 – rozpoczęcie nabożeństwa w kościele św. Stanisława, 
5. Procesyjne przejście z kościoła św. Stanisława do kościoła  pw. Nawrócenia św. Pawła.    
    Podczas procesji będą miały miejsce dwie stacje podczas których nastąpi zmiana mło  
    dzieży niosącej krzyż. 
6. Po dojściu do kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła rozpocznie się nabożeństwo w koście  
    le. Zakończy się ono Apelem Jasnogórskim. 

 



Przygotowanie do Chrztu świętego 
Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i 
mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. 
Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. 
Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wiary 
Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.   
Czas i miejsce chrztu 
Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. 
Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.  
Obowiązki rodziców 
Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nad-
przyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do 
religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do 
usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Według przepisów Prawa 
Kanonicznego (kan. 868) do godziwego udzielenia chrztu musi istnieć m. in.  uzasadniona 
nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. „Uzasadniona nadzieja” jest oparta na 
życiu religijnym rodziców dziecka. Jeśli tego brak chrztu należy odmówić lub odłożyć w 
czasie, aż zniknie przyczyna. Po chrzcie mają obowiązek doprowadzenia dziecka do pozna-
nia Boga, jak również przygotowania do przyjęcia pozostałych sakramentów. Do chrztu 
przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu) - o ile nie ma przeszkody prawnej.   
Imię dziecka 
Imię dziecka ma świadczyć o przynależności do Kościoła. Dlatego też nie powinno się ule-
gać modzie i wybierać dziwacznych imion.  
Rodzice chrzestni. 
Rodzice chrzestni są wybierani po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wychowaniu 
dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania wychowania dziecka we-
dług zasad wiary. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:  
ukończony 16-ty rok życia i jest po bierzmowaniu,  żyją bardzo religijnie – tu względem 
chrzestnych są duże wymagania. Oznacza to między innymi,  że jeśli są małżonkami to mają 
ślub kościelny.  Chrzestnym nie może być osoba, która żyje z inną, ale nie mają ślubu. Nie 
może być chrzestnym ten, kto rzadko chodzi do kościoła lub wcale; kto zamiast do kościoła 
notorycznie stoi przed kościołem na ulicy. Nie może być chrzestnym ten, kto nie zna pod-
stawowych prawd wiary i jest przeciwny nauczaniu Kościoła. Chrzestni muszą być w stanie 
łaski uświęcającej (bez grzechu) i wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Wg tradycji 
matka chrzestna przygotowuje biała szatę, a ojciec chrzestny  świecę chrzcielną. Rodzice 
chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mogą być 
rodzicami chrzestnymi i byli na nauce przedchrzcielnej  
Zgłoszenie dziecka do chrztu. 
Dokonują tego rodzice przedstawiając: akt urodzenia dziecka, dane swoje (w tym parafia i 
data ślubu kościelnego) i rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszk.).  
Terminy:  Nauka przedchrzcielna - w ostatnią sobotę miesiąca w kancelarii bezpośrednio 
po Mszy  wieczornej. Chrzest i roczki - na Mszy św. wieczornej w I-szą sobotę miesiąca 

 



Intencje  mszalne 11 - 18 I  2015 
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO   -  11  I    (kolekta na nasz kościół) 

8.00 – za + Alfreda Szyszka w I r. śm. 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za + męża Bogdana Szandurskiego w r.  
                          śm., teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, szwagrów Józefa i Jana  
 
PONIEDZIAŁEK   – 12  I   
 9.00 – za + syna Krystiana Schneider i ++ z pok. 
 
WTOREK  –  13  I  
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Juliusza Gajda, żonę 
Martę, 3 synów, męża Wilhelma, syna Andrzeja 2) za + Marię, Norberta, Dietera, Gerdę, 
Henryka i Dorotę Miczka, Agnieszkę, Franciszka i Józefa Iwan, dziadków i krewnych 3) za 
+ Henryka Schuwald z ok. ur., Stanisława i Martę Schuwald, Otylię i Adolfa Kernert  4) za 
+ ojca Herberta Kowolik z ok. ur. i r. śm., rodz. Elżbietę i Antoniego Kowolik i ++ z rodz. 
Pieczka 5) za + żonę Mariannę Mainka w 5 r. śm., syna Bogdana, rodziców Mainka, Magie-
ra i ++ z rodz. Mainka, Błażytko, Klimala, Magiera 6) za + męża Helmuta Haida, rodziców, 
teściów, 4 siostry, 5 braci, 3 szwagrów, 2 bratowe,  ++ z pok. Haida, Miczka, za Annę i 
Horsta Greiff, Helenę, Gerharda i Ditmara Kowolik 
 
ŚRODA  –   14  I     
 8.30 - za + matkę Felicję Glagla z ok. 80 ur., ojca Jerzego i ++ z pok. 
CZWARTEK  – 15  I                                                                                                                             
 8.30 – za + męża  Alojzego Zylka, Jerzego, Augustyna i Marię Zylka, Jerzego i Hildegardę  
            Kowolik                                                                                                                                                           

PIĄTEK   -  16  I    
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + Łucję i Mariana Fordymackich, 
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 2) za + Urszulę 
Długosz (od Parafian z ul. Mikulczyckiej)  3) za + Paulinę i Ludwika Kocjan, dziadków Sikora, 
Skandy i ++ z pok. 4) za + żonę Dorotę Miczka, rodz. Marię i Norberta Miczka, Elżbietę i 
Jana Liszka, braci Dietera i Henryka i bratową Gerdę 

- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
SOBOTA – 17  I     św. Antoniego, opata 
18.00 – za + Dietera Korgel i ++ z pok. 
 
II NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  18  I      ROZPOCZĘCIE  TYGODNIA  MODLITW   
8.00 – za ++ rodz. Helenę i Jana        O JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN  (kolekta na nasz kościół) 

           Podkowik, brata Alojzego,  dziadków i ++ z pok. Podkowik, Gala 
 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za  
                             otrzym. ł. z ok. 80 ur. Krystyny Zylka z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – XVII  ZIEMIĘCICKIE KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU – cz I. Jasełka  
                                                                                                                 i zespoły dziecięce                                                                                               



                                             
 

Ogłoszenia parafialne 
11 I 2015 

 
 
 
 
1. W piątek przypada 16-ty dzień miesiąca. Msza św. zbiorowa o g. 18.00. Po Mszy 

św. nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
2. W styczniu są wolne intencje Mszy: 26, 28,29. 
3. XVII Ziemięcickie Kolędowanie zespołów przy żłóbku: w niedzielę 18 stycznia - ja-

sełka i zespoły dziecięce. Zespoły dorosłych  - 1 lutego 2015. 
4. W poniedziałek 19 stycznia w Pyskowicach będzie Krzyż Światowych Dni Mło-

dzieży wraz z towarzyszącą Mu ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani. 
5. 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.  

6. 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. 

7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 17  I - Progsza, Piecha, Woś, Nawrath, Kwieciszew-
ski, Schuwald, Gorszanow, Komidzierski. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w da-
nym dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 
 
 

 

Boże, błogosław w Nowym 2015 Roku! 
 
 

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  


