
 

8/2015 (816)    I NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU   22 II 2015 

___________________________________________________________________________________ 

 Z listu pasterskiego biskupa gliwickiego na Wielki Post 2015 roku 
Umiłowani, Siostry i Bracia w Chrystusie, Kochani Diecezjanie! 
Czas zmierzający ku swej pełni w zmartwychwstaniu Chrystusa doprowadził nas znowu do 
początku Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas refleksji każdego chrześcijanina nad wła-
snym życiem, szczególnie dla umocnienia w sobie umiejętności właściwego postępowania....  

Ojciec Święty Franciszek w swym  Orędziu na Wielki Post 2015 r. zawarł bardzo istotne 
spostrzeżenie, że największym wrogiem godnego życia, zmierzającego do realizowania i za-
chowania wewnętrznego porządku, jest  o b o j ę t n o ś ć…  Obojętność na ogół pomija istot-
ne wartości moralne i w sumie jest ucieczką przed prawdą o sobie. Bowiem w ten sposób dy-
stansujemy się od Boga - Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra i odcinamy się od mądrości Ko-
ścioła...  

Nie możemy też okłamywać sami siebie, że obojętność przybiera postać zwykłego tchórzo-
stwa, by nikomu się nie narazić. Przychodzą na myśl słowa pewnego poety, który pisał: „Strzeż 
się ludzi obojętnych: nie zabijają i nie zdradzają, ale za ich milczącą zgodą mord i zdrada istnieją 
na świecie”.  

Bolesna to prawda o nas i na pewno błędna jest taka postawa...  Musimy szczerze przyjąć tę 
niewygodną dla nas prawdę, że obojętność oznacza brak równowagi w ludzkim sercu, które nie 
reaguje na czynione zło, czy istniejącą krzywdę. Przyjmując taką postawę, stajemy się niewrażli-
wi na wielkie sprawy, dzięki którym życie na ziemi byłoby godne wszystkich umiłowanych stwo-
rzeń Bożych...  Nie bądźmy zdziwieni, że to w następstwie takiej postawy pojawiają się na 
świecie wojny, nędza, bieda, wykorzystywanie ludzi, rzeczywisty podział na silnych i sła-
bych, biednych i bogaczy - czyli zło, niszczące nadzieję na poprawę warunków życia. 

Idąc tym nurtem rozważań, Ojciec Święty w swoim Orędziu zauważa, że okres Wielkiego 
Postu powinien być ze swej natury bardzo stosownym momentem, aby odnowić w nas, lu-
dziach tworzących Kościół, postawę otwarcia na każdego człowieka, „aby okazać to zainte-
resowanie drugiemu poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego udziału w po-
wszechnym człowieczeństwie”… Stawia nam więc Kościół przez posługę Papieża konkret-
ne wezwanie: „Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi, by 
nam usłużył, a przez to stać się takim, jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i 
kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym, co 
przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele nie ma miejsca na obojętność”. Bo Chrystus 
jest jedynym Zbawicielem każdego z nas.  
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Niech czas Wielkiego Postu będzie okazją do wzajemnej modlitwy za nas wszystkich, aby 
każdy z nas oraz każda nasza wspólnota owocnie przeżyła święty czas nawrócenia i łaski, 
prowadząc do szerokiego otwarcia na dobro każdego z nas. Na ten wysiłek z serca błogo-
sławię.                            

                                                                                 Wasz biskup + Jan Kopiec 
______________________________________________________________________ 

 



Intencje  mszalne 15 – 22 II 2015 
I NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU     - 22  II      (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za + Agnieszkę i Konrada Szczeponik, Alfreda Skandy, rodz. Skandy, Łucję i Ry 
            szarda Szczeponik, Marię Woźnica, pok. Szczeponik, Skandy, Woźnica 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
                                                         otrzym. ł. z ok. 40 ur. z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       I-sza nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   – 23  II        
18.00 – za + Erwina Szyszka (od mieszkańców Świętoszowic) 
 
WTOREK  –  17  II            
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Ehrenfrieda Kotysz, rodz. 
Emilię i Wilhelma Kotysz, Marię Kotysz, Zofię i Franciszka Klaczka, dziadków i pok. z 
obu str. 2) za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja, Erykę i Ernesta 
Szymaczek, Franciszka Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka i ++ z pok. 3) do B. Op. pw. 
św. Jana Pawła II o powrót do zdrowia 4) za ++ rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna 
Adolfa, córkę Adelajdę, ++ z pok. i d. w cz.c. 5) za + męża Norberta Sikora w dn. ur., rodz. 
Gertrudę i Floriana Sikora, szwagrłów, szwagierki, Zofię i Józefa Materla, braci Alfreda i 
Franciszka i pok. 6) za ++ rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, 
brataErharda, szwagra Wolfganga Wacławczyk i pok. 7) za + Konrada i Paulinę Król, braci 
Bernarda, Zygfryda i Jerzego i ++ dziadków 

 
ŚRODA   –  24  II                                                                                                                                
18.00 –  int. wolna 
 
CZWARTEK  –  25  II    
18.00 – za + Józefa Bawaj w I r. śm. 
 
PIĄTEK   -  26 II   
17.45 – int. wolna 
- Droga Krzyżowa 

 
SOBOTA – 27  II   
18.00 – za +Andrzeja Langer, ojca Wilhelma 
 
II NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU     - 1  III  (kolekta na budowę k-ła w Bytomiu) 

 8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego, Sikora, 2 siostry, Oty 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
11.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goław 
             ski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski  
            i ++ z pok.  
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       II-ga nauka przedślubna      



Ogłoszenia parafialne 
22  II 2015 

 
1. Zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne będzie nam głosił ks. Mi-

chał Zurzycki  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób. 
 

2. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna w salce obok. 
 
3. Jutro w poniedziałek po Mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych. 
 
4. W środę po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych (odbiór alb). 
 
5. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
6. W Wielkim Poście dzieci i młodzież przychodzą na Mszę św. w piątki. 
 
 7.  Młodzież do Bierzmowania zapraszam w czwartek. Bierzmowanie będzie we Wieszo  
      wie 27 kwietnia o g. 18.00. 
 
 8.  Ks. Bp Ordynariusz zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku  

realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła miłosierdzia.  
 

9.  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.  
10.  Zapraszam  też samą naszą Młodzież do włączenia się pracę przez wolontariat, aby jak  
     najlepiej zorganizować pobyt w naszej parafii. Zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii.  
 
11.  Informatory w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie - www.swietoszowice.pl. 
 
12. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 28 II - Szlosarek, Oleszko, Szmid, Bobeł, Jasiń   
      ski, Sznapka, Grzeganek, Kierat.  Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu  
      nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  
 
13. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościoła  
      św. Józefa w Bytomiu . 
 

Panie, Jezu bądź uwielbiony! 
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  


