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Drodzy Parafianie! 
Przez chrzest św. zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Latorośl nie może przynosić owocu, je-

śli nie trwa w winnym krzewie. Krzew winny czyli Chrystus jest źródłem pokarmu i życia dla la-
torośli.  

Dlatego przychodzimy tu, by z Eucharystii czerpać życiodajne soki. Przychodzimy tu, by 
wydawać dobre owoce. 

Jezus pragnie napełnić nas swoją łaską, o ile jesteśmy skłonni ją przyjąć. Najwięcej 
łask można otrzymać właśnie podczas Mszy Świętej, kiedy Jezus ofiarowuje się dla nas na 
ołtarzu. Możemy na Niego liczyć w dobrych i złych chwilach. Nie czeka, aż staniemy się 
doskonali, aż uporządkujemy nasze życie. Oddaje nam siebie samego, pragnąc jedynie 
wziąć nas w swoje ramiona i uzdrowić. 

Kiedy trwamy w Chrystusie, Jego życie wypełnia nasze serca. Pewność, że Bóg nas 
kocha, że nie cofnie udzielonej nam łaski i miłosierdzia, sprawia, że nawet najciemniej-
sze chwile naszego życia zaczynamy widzieć w nowym świetle.  

Przez grzech odcinamy się od Chrystusa. Możemy jednak powrócić do Niego przez 
Sakrament Pokuty. To w Sakramencie Pokuty człowiek odzyskuje wolność od grzechu, nie-
jako rodzi się na nowo, znów jest wszczepiany w winny krzew.  

Jesteśmy tak czyści i lśniący jak w dniu naszego chrztu. Łaska dana nam przez Boga 
na chrzcie świętym zaczyna znów swobodnie płynąć w naszym wnętrzu, niosąc fale Bożej 
miłości, natchnienia, mocy i radości. Sakrament ten „daje prawdziwe zmartwychwstanie 
duchowe", przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych  

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami"  - mówi w dzisiejszej Ewangelii Chrystus.  

 Św. Augustyn powiedział: „Pan Bóg daje nam chętnie potrzebne łaski, ale nie zbawi 
nas bez naszego udziału. Bóg stworzył Cię bez ciebie, ale nie zbawi Cię bez ciebie". 

Jeżeli każdego dnia będziemy podejmowali decyzję trwania przy Jezusie, doświad-
czymy działania Jego przemieniającej miłości.  

Napełnieni Jego życiem, przestaniemy już uważać, że stawiane nam przez Niego 
„wymagania" są niewykonalne. Będziemy rozumieli i głęboko wierzyli w to, że Jezus udzie-
li nam potrzebnej łaski. Nie będziemy wówczas tracić ducha, mimo że często nasze próby 
dochowania wierności Panu będą się kończyły niepowodzeniem. Możemy być pewni, że 
takie trwanie wyda właściwe owoce – owoce miłości Boga i bliźniego. 
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Intencje  mszalne 3 – 10  V  2015 
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 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur. męża z pr. o błog. i zdr. 
 
14.30 – nabożeństwo majowe 
 
 
PONIEDZIAŁEK   - 4 V         św. Floriana, m.    
18.00 – za + siostrę, brata, bratanicę, szwagra i rodziców z obu stron 
 
WTOREK    -   5  V   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + Dorotę i Edwarda Biskupek, syna 
Tomasza 2) za ++ rodz. Marie i Stanisława Skalskich, syna Sławomira, siostrę Barbarę, 2 
szwagrów, ++ z pok., sąsiadów i d. w cz. c. 3) za + męża Jana Najbar z ok. ur. 4) do B. Op. 
pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z rocz. ślubu. męża z pr. o błog. i zdr.dla całej Rodziny 
5) za ++ rodz. Feliksa i Klarę Hepa, Pawła i Marię Woźnica, dziadków, siostrę, brata, bra-
tową, szwagra, ++ z pok. i za + Helmuta Langer 
 
ŚRODA  -  6  V   św. Filipa i Jakuba, Ap.         MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Henryka Krzywoń, brata Bernarda Sus     
 
CZWARTEK  -  7  V  DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 –  o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 
 
PIĄTEK  -  8  V  św. Stanisława, bpa i m. gł. Patrona Polski 
18.00 - (int. wolna)  
 
SOBOTA    -  9  V  
 
18.00 – za + męża Ingberta Gałązka w dn. ur., rodziców z obu str. 
 
VI NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  10  V         (kolekta na nasz kościół i zbiórka na po  

                                                        moc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Nepalu)                

  8.00 – za + męża Herberta Kroll z ok. ur. i rocz. śm. i rodziców z obu stron 
 
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. 80 ur. Jadwigi Drzymota  z pr. o błog. i zdr. 
 
14.30 – nabożeństwo majowe 

 



Ogłoszenia parafialne 
3 V 2015 

 
1. Dziś po południu o 14. 30 nabożeństwo majowe. Serdecznie zapraszam. 
2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
3. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek dla Młodzieży.  
4. W środę po majowym zbiórka dla kandydatów na ministrantów. 
5. W czwartek po nabożeństwie spotkanie kandydatów na lektorów. Zapraszam też  mło-

dzieńców spoza ministrantów. 
6. W piątek obchodzić będziemy urocz. św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego Pa-

trona Polski. 
7. W sobotę 9 maja w Rudach święcenia diakonatu. Modlitwą wspierajmy kandydatów . 
8. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 9 V - Fiołek, Janoszka, Gralla, Antoszkiewicz,    

 Greiff, Nardelli, Król, Cebula, Suchanek, Kierat, Kacprowicz, Nowicki. Pamiętaj   
my o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie  
brakowało.  

9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta  na potrzeby nasze 
     go kościoła oraz zbiórka na pomoc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Nepalu. 
       
 

Krzewie winny, Tobie cześć i chwała! 
 

           Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie majowym,   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 


