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Z ORĘDZIA  OJCA  ŚWIĘTEGO  NA  XXIII  ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO 

Drodzy bracia i siostry, z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana 
Pawła II, zwracam się do Was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jeste-
ście złączeni z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was, pracowników i wolontariuszy za-
angażowanych w służbie zdrowia… 

Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, która zawiera słowa “Niewidomemu by-
łem oczami, chromemu służyłem za nogi” jest podkreślony wymiar służby potrzebującym ze strony 
tego prawego człowieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród starszych 
miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w tro-
sce o sierotę i wdowę.  

Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w 
szczerej wierze, że są “oczami niewidomego” i “stopami chromego”! Są to osoby, będące blisko cho-
rych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta 
posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się męcząca i ciężka. Jest stosunkowo 
łatwo służyć przez kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub nawet lat, także 
wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka 
droga uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy wkład w misję Kościoła, można li-
czyć w sposób szczególny na bliskość Pana. 

Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest czasem świętym. To 
uwielbienie Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna, który “nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Jezus sam powiedział: “Ja jestem pośród was ja-
ko ten, który służy”. Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia wartości 
towarzyszenia, często w sposób cichy, tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej bliskości 
i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umocnieni. … 

Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Cza-
su, aby leczyć chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się przy nich, jak przyjaciele 
Hioba: “Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom 
jego bólu”(Hi 2,13). Przyjaciele Hioba jednakże ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że 
jego nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast prawdziwa miłość jest dzieleniem 
się bez osądzania, bez usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej pokory, która w 
gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu...  

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy 
się nimi opiekują. Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez samo doświadczenie 
cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca. 

Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę moje Apostolskie Błogosławieństwo. Franciscus 
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Sprzątanie kościoła ŚWIĘTOSZOWICE  2015 
 
 
14 II - Michalik, Wlochowicz, Zgobisz, Smęt, Magiera, Ksionsyk, Ksionsyk, Kukuła, 

             
21 II –  Knop,Warzecha, Nowakowski, Nowakowski, Stec, Garcorz, Ledwoń, Blitek, 
 
28 II -  Szlosarek, Oleszko, Szmid, Bobeł, Jasiński, Sznapka, Grzeganek, Kierat 
                                                                                                                                               
 7 III - Grabińska, Budzik, Schneider, Schneider, Pieczko, Glagla, Sławicki, Kusz, 
 
14 III –  Skalec, Sydow, Ozdoba, Hawrot, Wręczycki, Magiera, Rojowiec, Krzywicki,  
 
21 III - Drapiewska,  Cichorowski, Pieczko, Szuwald, Szuwald, Kupczak, Bem,  
 
28  III - Biskupek, Pieleń, Hetmańczyk, Wróbel, Trzuskolas, Pradela, Stencel 

                                                   

 4  IV – Hoppa, Stencel, Szlosarek, Kupczak, Polywka, Mainka, Gabrych,  
                                                 

11 IV - Malon, Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik, Kucharczyk, Mainka, Kobroń 
 
18 IV – Kubica,  Sikora, Biskupek,  Bagsik, Grzechca, Kozioł,  Szyszka,  Fiołek,  
 
25 IV - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike, Bawaj, Gołąbek, Alamoda, Czerwiński 

 
 2 V -  Kirszniok, Kirszniok, Włochowicz, Gawenda, Boczarowski, Kujawa, Jendrysik 

 
 9 V - Fiołek, Janoszka, Gralla, Antoszkiewicz, Greiff, Nardelli, Król, Cebula,  
          Suchanek, Kierat, Kacprowicz, Nowicki 
 
16 V - Nicz, Długosz, Dragon,  Wiśniewski, Trembicki, Serich, Kroll, Kucharski,   
           Kalla, Trefler 
 

 

 

 

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

Klucz u kościelnego. Jeśli sprzątanie jest rano to nie zamykamy kościoła. 
Po każdym odkurzaniu czyścimy odkurzacz 

 

 

 



Intencje  mszalne 8 – 15 II 2015 
 
V NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  8 II    (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego) 
 8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła, Hildegardę i Henryka Lis, Martę, Pawła i Marię Sikora,  
           Józefa i Ambrożego Sikora, Martę i Jana Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Micz 
           ka, Herberta Szeja i pok.  
 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za + Fryderyka, Marię Grzegorczyk, Au        
             gusta i Bertę Wilczek, brata Pawła, krewnych, dziadków  i ++ z pok. Grzegorczyk,  
             Wilczek, Leder, Sławicki 
 
 
PONIEDZIAŁEK   – 9  II     
18.00 – za ++ rodz. Klarę i Antoniego Griksa, rodzeństwo, dziadków z obu str. i ++ z pok. 
 
WTOREK  –  10  II  św. Scholastyki, dz. 
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Augustynę i Jó-
zefa Lipok, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok  i  ++ z pok. 2) za + 
Marię Pysik w 30 dz. po śm. 3) za + Erwina Szyszka (od mieszkańców Świętoszowic) 4) za 
++ rodz. Helenę i Leona Piernikarczyk, syna Jana, dziadków Cichoń, Piernikarczyk 
 
ŚRODA  –   11  II    NMP z Lourdes    ŚWIATOWY  DZIEŃ  CHOREGO                                                                                                
18.00 - do B. Op. pw. M B Lourdzkiej w  intencji  wszystkich chorych naszej Parafii 
 
CZWARTEK  –  12  II    
18.00 – za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma Kijas, dziadków Słodczyk, Kijas, Kristinę i Ericha  
             Staisch i ++ z pok.  
 
PIĄTEK   -  13 II   
18.00 – za + Huberta Sewenic, żonę Renatę, syna Sebalda  (od mieszkańców Przezchlebia) 
 
SOBOTA – 14  II  św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy    
 
18.00 – za + męża Alojzego Poloczek, rodz. Poloczek, Konieczny, szwagrów Franciszka,  
             Henryka, Alojzego, szwagierki Urszulę i Różę i ++ z pok. 
 
VI  NIEDZIELA   ZWYKŁA   - 15  II      (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + męża Ingberta, rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka,  Annę i Antoniego Wilczek,     
            Józefa i dziadków z obu str.       
 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za + Erwina Szyszka (od mieszkańców  
                                                                                                                         Świętoszowic) 
12.00 – 18.00  -  Adoracja   Najświętszego Sakramentu 
 



Ogłoszenia parafialne 
8 II 2015 

 
1. Gminna Biblioteka w Ziemięcicach zaprasza dziś o 16.30 do Świetlicy w Ziemięcicach 

na przedstawienie teatralne dla przedszkolaków i uczniów kl. 0 – III. Wstęp wolny. 
2. W środę obchodzimy  ŚWIATOWY  DZIEŃ CHOREGO. W ten dzień zapraszam na 

Mszę św. o g. 18.00  w int. wszystkich naszych chorych i cierpiących. Zapraszam 
chorych i tych, którzy się źle mają, a członków rodziny i sąsiadów proszę o pomoc w 
dotarciu do kościoła. W czasie Mszy św. będzie udzielany Sakrament Namaszczenia 
Chorych. 

3. Bierzmowanie dla naszej młodzieży będzie we Wieszowie 27 kwietnia o g. 18.00 
4. Ks. Bp Ordynariusz: „Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą     
     prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na realizowane przez Caritas naszej diece 
     zji dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.”  
 
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. Informatory w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie - www.swietoszowice.pl 
8. Dziękuję Parafianom z Ziemięcic za sprzątanie kościoła. Swój dyżur rozpoczynają 

Świętoszowice. 
9. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 14 II - Michalik, Wlochowicz, Zgobisz, Smęt, Ma-

giera, Ksionsyk, Ksionsyk, Kukuła. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu 
nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  
 

10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. 
W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 

Uzdrów naszych chorych i daj sił tym, którzy się nimi opiekują! 

 
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  


