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Drodzy Parafianie! 
Początek dzisiejszej Ewangelii ukazuje Chrystusa, który pozdrawia uczniów słowami „po-
kój wam" i zaraz potem przekazuje im misję odpuszczania grzechów. Pokój, który przynosi, 
łączy się w nierozerwalny sposób z darem przebaczenia i z wewnętrznym uzdrowieniem 
człowieka 

Pozdrowienie „pokój wam" i słowa o odpuszczeniu grzechów powinny nam uświado-
mić, że tylko Bóg może dać człowiekowi wewnętrzny pokój A jest to pokój czystego su-
mienia, płynący z przebaczenia i powrotu do Ojca. Tego pokoju nikt z ludzi dać nie może. 
Jest on darem Boga i jako ludzie wiary musimy go szukać i dbać, żeby go nie stracić. 

Bóg nas naprawdę umiłował, tak samo jak apostołów i Tomasza.  
Zmartwychwstały Jezus objawił się im, aby uwierzyli. Objawił się też Tomaszowi i po-

zwolił siebie dotknąć. 
Ten Zmartwychwstały z objawień s. Faustyny, każe namalować obraz, „z przebitym ser-

cem, z którego wypływają krew i woda. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady 
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która 
jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, 
kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. 

Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich 
cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.” – mówi Jezus w tych objawieniach. 

Czcimy więc i wychwalamy Boże Miłosierdzie płynące  od Chrystusa Miłosiernego, 
płynące od Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Czcić zaś to miłosierdzie oznacza mniej słów a więcej miłosierdzia. 
Małżonkowie okazujcie miłosierdzie i wspierajcie się wzajem „w zdrowiu i w chorobie, 

w dobrej i złej doli” 
Rodzice, bądźcie miłosierni wobec dzieci i chrońcie od zła jakim jest bezkarności, 

bezobowiązkowość, wygodnictwo, lenistwo. 
Dzieci, bądźcie miłosierni wobec Rodziców. Wspierajcie ich w codziennych trudach. Z 

wdzięcznością przyjmujcie ich upomnienia i przestrogi, które chronią przed złem. 
 Jak Bóg nam przebacza tak i my przebaczajmy tym, którzy wobec nas zawinili. To jest 

miłosierdzie. 
Posłuszni idei dzisiejszej niedzieli bądźmy miłosierni, jak Bóg nasz jest miłosierny.  
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KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków) 

 

        Na początku 

Ojcze nasz…    Zdrowaś Maryjo…. i  Wierzę w Boga, Ojca…  

 

        Na dużych paciorkach (1 raz) 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Two-

jego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego 

świata. 

 

Na małych paciorkach (10 razy) 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

 

Na zakończenie (3 razy) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym 

światem. 

 

 

 

 



Intencje  mszalne 12 -  19  IV   2015 
NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA   -  12  IV  (kolekta na nasz kościół i zbiórka                

  8.00 – za + męża Ernesta Spende, syna Norberta, rodz. Klak, Spende,              na Caritas) 
              brata Jerzego, Ericha i jego żonę, 5 szwagrów i ++ z pok. Spende, Klak, Miozga 
              i za + Lidię Jonkowską 
                                                             

11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:  za + ojca Erwina Szyszka z ok. ur., jego  
                                                                              rodz. z obu str., rodzeństwo i ++ z pok. 
14.30 – nabożeństwo  do Bożego Miłosierdzia 
 
PONIEDZIAŁEK   - 13  IV             
18.00 - za ++ rodz. Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Fran  
             ciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora 
 
WTOREK    - 14  IV   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + męża Ernesta, brata Gintera, Anne 
i Pawła Kłaczka, Jana i Bertę Lasończyk, Teodora i Jadwigę Oleszko 2) za + Otylię Kirsz-
niok w  r. śm., ojca Jana i pok. z obu str. 3) za + Jerzego Kłak ( od sąsiadów z ul. Szkolnej) 
 
ŚRODA  -  15  IV             MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, Leokadię i Józefa Wolny, dziadków Cipa,  
             Rum, Wolny, Latusik, kuzynów Wernera i Joachima 
 
CZWARTEK  -  16  IV  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Dawida Piecha w I r. śm. 2) za + 
Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzyszto-
fa Stypa i pok. 3) za + męża Erharda Mainka w I r. śm., jego rodz. Rajmunda i Elżbietę i ++ 
z pok. 4) za + Ignacego Szeląg (od mieszkańców z ul. Polnej) 5) za + ojca Rudolfa Szcze-
ponik, matkę Ernę, rodz. Rajmunda i Elżbietę Mainka, brata Erharda, szwagra Wolfganga 
Wacławczyk i ++ z pok. 6) za ++ rodz. Jana i Zofię Neba, matkę Agnieszkę, męża Pawła, 3 
braci, teściółw, dziadków i ++ z pok. Glogowski, Neba, Kowolik 7) do B. Op. pw.  św. Ja-
dwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Soni Kałuża z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 8) 
za + Edeltraudę Dworaczek w 30 dz. po śm. i za jej męża (od siostry) 9) za + Czesława Ko-
lanek (od sąsiadów i znajomych) 10) za ++ rodz. Marie i Pawła Woźnica, Elżbietę i Jana 
Kropsz, szwagra Alfreda, ++ z pok. Woźnica, Kropsz, Skowronek oraz o powrót do zdrowia 
chorej córki 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
PIĄTEK  -  17  IV    
18.00 - za + syna Zygfryda Samol, rodz. Pawła i Agnieszkę Knopik, córkę Cecylię, rodz.  
            Jana i Emilię Samol, syna Ernesta i ++ z pok. 
 
SOBOTA    -  18  IV                                                                                                          
18.00 – za + Pawła, Józefa, Alberta i Joannę Gmyrek, zięcia Waldemara i ++ z pok.  
 



NIEDZIELA    -  19  IV              (kolekta na nasz kościół)                 

  8.00 – za + męża Karola Spende, poległego brata Alfreda Milan w r. śm., rodziców, te 
              ściów,  rodzeństwo, pok. Milan, Spende, Szyszka                                                       
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:  do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Stanisława Koperwas z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – Nieszpory 
 

Ogłoszenia parafialne 
12 IV 2015 

 
 
 
1. Dziś po południu zapraszam na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 14.30. 

 
2. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek dla Młodzieży. 
 
3. W czwartek 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo ku czci św. Ja-

dwigi naszej Patronki. 
 
4. Młodzież do Bierzmowania zapraszam w piątek na Mszę i spotkanie po Mszy. 
 
5. 18 kwietnia w sobotę po Mszy św. spotkanie Młodzieży z wolontariatu ŚDM. 
 
6. Zespół Szkół w Kamieńcu ogłasza zapisy do klas gimnazjalnych i dwóch pierwszych 

klas licealnych 
 
7. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 18 IV – Kubica,  Sikora, Biskupek,  Bagsik, 

Grzechca, Kozioł,  Szyszka,  Fiołek.  Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  
dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
8.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka na Caritas. W  przyszłą  
      niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

 

Wychwalamy Twoje Miłosierdzie, Panie! 
 

 

           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 

 

 


