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Zaproszenie biskupa gliwickiego na początek peregrynacji  Krzyża XXXI Światowych 
Dni Młodzieży „Kraków 2016”  

Drodzy Młodzi Przyjaciele, Umiłowani Diecezjanie! 
Od lipca ubiegłego roku żyjemy ze świadomością organizowanych kolejnych, XXXI 

Światowych Dni Młodzieży w naszym kraju w lipcu 2016 r. Miejscem tego wyjątkowego 
spotkania ma być Kraków, dawna stolica Polski, miasto głębokiej kultury, szczególnie zaś 
charyzmatu św. Jana Pawła II, którego kanonizacja 27 kwietnia minionego roku opromieniła 
naszą współczesność. 

Światowe Dni Młodzieży nie mają być tylko wyjątkowym czasem zgromadzeń i arty-
stycznych przeżyć, ale nade wszystko okazją do pogłębienia swej wiary w ramach jednego, 
świętego Kościoła. By jak najgodniej się do nich przygotować, poświęćmy nieco czasu na 
refleksję nad własnym życiem i kierunkiem dalszych naszych dążeń. Niniejsza prośba adre-
sowana jest przede wszystkim do młodych osób, zmierzających do wyboru dalszej drogi do-
rosłego życia. By tego zadania nie pominąć, pomocą - w zamysłach organizatorów najbliż-
szych Światowych Dni Młodzieży - ma być włączenie się do trasy peregrynacji Krzyża - 
symbolu tych Dni - który towarzyszy z woli św. Jana Pawła II każdym kolejnym zgroma-
dzeniom. Ta peregrynacja to głównie modlitwa o dobre owoce lipcowego spotkania w 2016 
r. Akcent położony jest na doświadczenie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia, z którego 
każdy z nas obficie czerpie. Temu darowi pragniemy w czasie peregrynacji Krzyża zawie-
rzyć nas wszystkich, a zwłaszcza młodych ludzi, żeby zrozumieli, czym jest postawa miło-
sierdzia, do którego jesteśmy wezwani.  

 
Zapraszam więc naszych Diecezjan i całe młode pokolenie na rozpoczęcie peregrynacji 

Krzyża Światowych Dni Młodzieży w diecezji gliwickiej, który przybędzie do miasta bi-
skupiego z archidiecezji katowickiej w sobotę, 17 stycznia 2015 r. … Potem przez 2 tygo-
dnie będzie wiele okazji do modlitwy, zadumy nad własnym życiem, refleksji nad sytuacją 
nas, naszych rodzin, szkół i uczelni. Na te szczególne chwile duchowego zaangażowania już 
dziś gorącym sercem zapraszam. W sobotę 31 stycznia pożegnamy Krzyż w naszej diecezji 
i przekażemy go młodzieży diecezji kieleckiej. 

Z serca błogosławię wszystkim, podejmującym wysiłek przygotowania się do godnego 
przeżycia XXXI Światowych Dni Młodzieży. 

Wasz biskup    + Jan Kopiec 

 



ZAPROSZENIE NA PEREGRYNACJĘ 
KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY ORAZ IKONY MATKI BOŻEJ  

SALUS POPULI ROMANI W DEKANACIE PYSKOWICKIM 
  
W drugim dniu peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji Krzyż 
oraz Ikona Matki Bożej odwiedzą nasz dekanat. Okazją do wspólnej modlitwy są trwające 
w całej Polsce przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą 
się w Krakowie w lipcu 2016 roku.  

Peregrynacja Krzyża ŚDM oraz Ikony „Salus Populi Romani” wzywa nas do postawy, 
którą można oddać w słowach Świętego Pawła, które skierował do Tymoteusza: Pamiętaj na 
Jezusa! Pamiętaj, co Ci uczynił i jak wiele wskutek tego zawdzięczasz Bogu (por. 2Tm 2,8).  

W duchu wdzięczności za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy od Boga, szczególnie 
przez tajemnicę Chrystusowego Krzyża, pragniemy zgromadzić się na wspólnej modlitwie 
przy symbolach ŚDM. Wszystkich, a szczególnie młodych ludzi całego dekanatu pyskowic-
kiego zapraszamy na wspólną modlitwę w poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku.  

 
Od 14.00 do 19.00 - indywidualna adoracja Krzyża i ikony w kościele św. Stanisława  

                                                                                                     w Pyskowicach 
PROCESJA  z  Krzyżem ŚDM rozpocznie się w kościele św. Stanisława, biskupa o 

godzinie 19:15. Niosąc Krzyż i Ikonę Matki Bożej razem z młodzieżą przejdziemy ulicami: 
Szpitalną, Strzelców Bytomskich, Piłsudskiego, I-go Maja, Dworcową, Wieczorka i Miesz-
ka I. Podczas drogi przypomnimy sobie nauczanie papieskie. Około godziny 20:00 w  ko-
ściele Nawrócenia św. Pawła rozpocznie się nabożeństwo przy Krzyżu i Ikonie Matki Bo-
żej. Podczas wspólnej modlitwy publicznie odnowimy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, naszego jedynego Zbawiciela.  

Prosimy przynieść w tym dniu do kościoła krzyże, które mamy w naszych domach. 
Mogą być to krzyże kolędowe, wiszące na ścianach naszych mieszkań i inne, z którymi 
mniej lub bardziej jesteśmy związani.  

Nabożeństwo zakończymy apelem maryjnym.  
 _________________________________________________________________________________________ 

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. 



Intencje  mszalne 18 - 25 I  2015 
II NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  18  I      ROZPOCZĘCIE  TYGODNIA  MODLITW  
                                                                O JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN  (kolekta na nasz kościół)  
8.00 – za ++ rodz. Helenę i Jana  Podkowik, brata Alojzego,  dziadków ,  ++ z pok.  
           Podkowik, Gala oraz  za + Władysławę Kądziela 
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                                                                                               
PONIEDZIAŁEK   – 19  I  św. Józefa Pelczara, bpa     Tydzień Modlitw o Jedność             

 9.00 – za + męża Wendelina Długosz w r. śm., rodz. z obu str.,  rodzeństwo, Helmuta  
            Höppner, Stefanię Hajda i ++ z pok. 
 
WTOREK  –  20  I      Tydzień Modlitw o Jedność             
11.00 – pogrzeb + Huberta Sewenic 
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian a szczególnie w int. wszystkch 
Babć i Dziadków naszej Parafii; 1) za + Dorotę i Edwarda Biskupek, syna Tomasza 2) za 
++ rodz. Emilię i Franciszka, Amalię i Jana Kowolik, Dominika i Herberta Szeja, dziadków 
Kowolik, Gurowiec  3) za ++ rodz. Teresę i Herberta Marek 4) za ++ rodz. Agnieszkę i 
Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, Różę Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 5) za 
++ dziadków Amalię i Jana Kowolik, Wilhelma i Łucję Szceponik, Emila i Gertrudę Ku-
dlek, Feliksa i Olgę Jagla i ++ z pok. 6) za+ brata Ernesta w r.śm., siostrę Barbarę, jej męża, 
rodziców, teściów, dziadków, pok. Czmok, Kowolik 7) za + Klarę Bulenda, męża Jerzego i 
++ z pok. Bulenda,  Kaluża 8) za + ojca  Wiktora Rother, jego żonę Gertrudę, matkę Rut 
Ziener, ++ z rodz. Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek 
 
ŚRODA  –   21  I  św. Agnieszki, dz. i m.      Tydzień Modlitw o Jedność                                                                                                  
 8.30 - za + Rutę Kaczmarczyk w I r. śm., jej męża Pawła i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  – 22  I       Tydzień Modlitw o Jedność                                                                                                  
18.00 –  za + Urszulę Długosz i jej syna Damiana 
 
PIĄTEK   -  23  I        Tydzień Modlitw o Jedność                                                                                                  
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za  otrzym. ł. z ok. 50 ur.  z pr. o bł. i zdr.  
             dla całej Rodziny 
 
SOBOTA – 24  I   św. Franciszka Salezego, bpa i dra K-ła      Tydzień Modlitw o Jedność   
18.00 – za + Brygidę Chrubasik w 2 r. śm., rodz. Helenę i Pawła, teściów Eleonorę i Teodo 
             ra, szwagra Tadeusza Chrubasik oraz za Bernarda, Dorotę i Albinę 
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. 



Ogłoszenia parafialne 
18 I 2015 

 
 
 
1. Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podejmujmy tę intencję 

w naszych modlitwach osobistych  i w Rodzinie. 
 

2. Jutro w poniedziałek 19 stycznia w Pyskowicach będzie Krzyż Światowych Dni 
Młodzieży wraz z towarzyszącą Mu ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani. 
 

3. We wtorek na Mszy św. modlić się będziemy za Babcie i Dziadków naszej Parafii. 
 
4. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym jest DVD zwierające 4 odcinki filmu o św. Teresie z 

Avila. Za dwa tygodnie kolejne 4 odcinki filmu.  Od dziś  Gość Niedzielny kosztuje 5 
zł. 

 
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: 24  I - Szweda, Płaska, Szweda, Baczyńska,  Buko-

wiec, Godlewski, Godlewski, Pawelec, Grochola. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto 
w danym 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 nam! 
 

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  


