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Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy nasi Dobroczyńcy! 

Wybaczcie, że jeszcze raz ośmielam się do Was pisać, tym razem by Warn podziękować, by 
powiedzieć z głębi serca płynące, nasze «Bóg zapłać». Nie sposób bowiem wyrazić Warn 
inaczej naszego głębokiego szacunku i naszej wdzięczności za okazaną nam życzliwość i 
wielkoduszną pomoc. 

 
W naszej seminaryjnej wspólnocie zdajemy sobie doskonale sprawę, że na Waszej 

ofiarności, na Waszym dobrym sercu zbudowany jest i stoi nasz dom, dom uczniów Jezusa. 
Jak wspominałem wcześniej, potrzeby naszego seminarium, podobnie jak każdego domu 
rodzinnego, ciągle rosną i nieustannie trzeba szukać środków - także w Waszych budżetach 
rodzinnych - na dobre, godziwe życie. Podobnie i nam - przełożonym seminaryjnym - zale-
ży, by nasi podopieczni mieli to, co ważne i konieczne do przygotowania się do posługi ka-
płańskiej i normalnego życia w seminarium. 

 
Mieliśmy okazję w sposób bezpośredni doświadczyć gościnności Waszych duszpaste-

rzy i Waszej ofiarności w związku ze zbiórką w Waszym dekanacie. Jesteśmy Warn i Wa-
szym Duszpasterzom ogromnie wdzięczni za okazane zrozumienie i bardzo konkretną po-
moc finansową dla nas. Uznajemy ją jako świadectwo Waszej wielkiej odpowiedzialności 
za dzieło powołań w naszym Kościele diecezjalnym. Dziękujemy za Wasze ofiary, jednak 
nadal prosimy o modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, równocześnie zapew-
niając o naszych modlitwach za Was we wspólnocie seminaryjnej. 

 
Niech Pan darzy Was swoim błogosławieństwem we wszystkich Waszych poczyna-

niach. Przyjmijcie od całej wspólnoty seminaryjnej jak najlepsze życzenia wielu łask Bo-
żych, radości i pokoju. Niech Jezus Chrystus, Boży Syn, umacnia Wasze serca swoimi da-
rami w trudach codziennego życia oraz obficie obdarza Was swoją mocą i pokojem. 

W imieniu alumnów, profesorów i przełożonych Wyższego Międzydiecezjalnego Se-
minarium Duchownego w Opolu                                

                                                                            Ks. dr Grzegorz Kadzioch Rektor Seminarium 

 

www.ziemiecice.eu            www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 26 IV – 3 V  2015 
 
IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  26  IV         (kolekta na Diecezję i Semin. Duch.)                 

  8.00 – za + matkę Różę Duraj w r. śm. i ++ z rodz. Duraj, Kamiński 
 
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. 25 rocz. ślubu Kornelii i Waldemara Wienchol  z pr. o B.  
                                                                                                      bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – Procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje i modlitwy o dar powołań  
 
PONIEDZIAŁEK   - 27  IV             
16.30 – za + Jadwigę Schneider, syna Piotra, rodz. Józefę, Agnes i Piotra 
 
WTOREK    -   28  IV   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + Marię, Teodora i Erharda  Jarocki, 
Alicję, Pawła, Katarzynę i Jana Woźny i ++ z pok. 2) za + Sławomira Szczypałę (od kole-
zanek i kolegów z Ziemięcic) 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o  B. błog. i dary Ducha 
Św. dla tegorocznych Maturzystów 4) za ++ rodz. Krystynę i Gerharda Mainka, dziadków 
Martę i Józefa Mainka, Katarzynę i Jana Buchta, Alfreda Buchta i ++ z pok. Mainka, Buch-
ta, Błażytko 5) za + siostrę Gertrudę Gansczyk 6) za + męża Jana Gawenda z ok. ur., syna 
Piotra, rodz. Emę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana Gawenda, 2 szwagrów, dziadków i ++ z 
pok. 7) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Małgorzaty z pr. o B. bł. 
i zdr. 
 
ŚRODA  -  29  IV    św. Katarzyny ze Sieny, dz. i dra K-ła, Patronki Europy 
18.00 – za + Franciszka Słodczyk w 30 dz. po śm.                         MSZA  ŚW. SZKOLNA 
 
CZWARTEK  -  30  IV      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 –  za + Jana Kłak (od sąsiadów z ul. Szkolnej) 
 
PIĄTEK  -  1  V   św. Józefa, Rzemieślnika   I-szy piątek                                                                        
18.00 - w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa:  za + Jana Kłak  
                                                                                                                         w 30 dz. po śm. 
SOBOTA    -  2  V urocz. NMP Królowej Polski  I-sza sobota 
 8.00 - w int. Czcic. Różańca św. 
 
18.00 – za + Bernadetę Gałąska  z ok. ur.  
V NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  3  V         (kolekta na Diecezję i Semin. Duch.)                 

  8.00 – za + Roberta Wicha 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:  do B. Op. pw. św. Floriana  z podz.  i  z  
              pr. o opiekę dla wszystkich dla Strażaków i ich Rodzin oraz za ++ strażaków 
 
14.30 – nabożeństwo majowe 



Ogłoszenia parafialne 
26 IV 2015 

 
1. Dziś po południu o 14. 30 procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje i nabożeństwo 

o dar powołań. Serdecznie zapraszam.  
2. Rektor naszego Seminarium składa podziękowanie za ofiary na Seminarium. Pełny 

tekst na pierwsze stronie informatora. 
3. Bierzmowanie naszej Młodzieży będzie we Wieszowie  jutro, 27 kwietnia o g. 18.00. Z 

tego względu Msza św. u nas będzie o 16.30. 
4. We wtorek na Mszy zbiorowej modlić się będziemy za Maturzystów. 
5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek dla Młodzieży. 
6. W czwartek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych. 
7. W piątek 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą one codziennie po Mszy  

św.  za wyjątkiem soboty.  
8. Na piątek 1 maja Bp Ordynariusz udzielił dyspensy od potraw mięsnych.   
9. W sobotę  obchodzimy urocz. NMP Królowej Polski. 
10. Parafia w Karchowicach organizuje pielgrzymkę do sanktuariów alpejskich w dniach 26 

VII – 1 VIII. Zapisy w zakrystii w Karchowicach codziennie po Mszy św. do końca 
kwietnia . Koszt 1450 zł + 70 euro. 

11. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 2 V -  Kirszniok, Kirszniok, Włochowicz, Ga-
wenda, Boczarowski, Kujawa, Jendrysik.  Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w da-
nym  dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

12.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta też na potrzeby  
      Diecezji i Semin. Duchownego 
 

 

Dobry Pasterzu, prowadź nas do swej owczarni! 
 

           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 


