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Drodzy Parafianie! 
W obecnych czasach wiele słyszymy na temat miłości z prasy, radia i telewizji. Ileż po-

wstaje wierszy, powieści, i filmów ukazujących różne jej wyrazy. Ale warto się zastanowić, 
jaki model miłości jest w nich proponowany i czy warto go realizować. Może trzeba poszu-
kać gdzie indziej? 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do realizacji Jego miłości, tej, którą dawał 
przez całe swoje ziemskie życie i którą obdarowuje nas nieustannie. Miłość Jezusa jest taką 
miłością, jaką On sam otrzymywał i otrzymuje wciąż od Boga Ojca. 

Już w Izraelu realizowano przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jednak miarą miłości 
dawanej drugiemu człowiekowi była miłość samego siebie: „Kochaj bliźniego swego jak 
siebie samego”. Jezus poszerzył jej zakres podkreślając, abyśmy kochali ludzi taką miło-
ścią, jaką On sam nas umiłował.  

Jego miłość zaś znalazła swój najpełniejszy wyraz w dobrowolnej męce i śmierci krzy-
żowej. My, chcąc praktycznie realizować miłość do Boga i ludzi, winniśmy przestrzegać 
Jego przykazań. 

Każdy dzień jest szansą, by dawać ludziom Jezusową miłość, o której św. Paweł mówi, 
że jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Jezusowa 
miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Z realizacji takiej miłości będziemy odpowiadali przed Bogiem. 

Przyjęło się w naszym codziennym języku powiedzenie: jeśli jesteś przyjacielem, zrobisz 
to dla mnie. Chyba jednak każdy, kto ma choćby trochę wrażliwe sumienie i odrobinę roz-
sądku, czuje, że za tymi kilkoma słowami kryje się coś niedobrego. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co 
wam przykazałem"; potem zaś wyjaśnia, jakie jest Jego przykazanie: „To jest moje przyka-
zanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” 

Jezus nie mówi: zrób coś dla Mnie! Uczy szczerej i bezinteresownej miłości, która czyni 
otwartym na każdego człowieka. Kto trwa w Nim, zaczyna kochać tą miłością, która oddaje 
życie i nie szuka swego. Uczmy się miłości Chrystusa!  
Przyjaźń, która czerpie z tej miłości, nie godzi się na zło, zakłamanie czy nieuczciwość.  

Prawdziwa przyjaźń przemienia człowieka, prowadzi go do nawrócenia i naprawy życia. 
Prawdziwa przyjaźń to miłość Chrystusa w nas. 
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Intencje  mszalne 10 – 17  V  2015 
VI NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  10  V         (kolekta na nasz kościół i zbiórka na  

                                                    pomoc 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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 11 V         DNI  KRZYŻOWE     
18.00 – do Boskiej Opatrzności z prośbą o urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla  
             rolników, działkowiczów i wszystkich Parafian  
WTOREK    -   12  V  DNI  KRZYŻOWE     
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + męża Wojciecha  Nogielski, syno-
wą Danutę, rodz. Annę i Teodora Czajka, 2 braci Gerharda i Herberta, szwagra Alfreda  i ++ 
z pok. 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi o dary Ducha Św. dla Patrycji Sikora z ok. 18 ur. 3) za 
+ męża Józefa Magiera, rodz. Marię i Pawła Magiera, 2 szwagrów,  rodz. Annę i Alojzego 
Kunka, brata Bertholda  i pok. z obu str. 4) za + żonę Marię Blitek, rodz. z obu str., i ++ z 
pok. 5) za ++ rodz. Łucję i Waleriana Kowolik, Emmę i Alfreda Nicz, Annę Kowolik, Piotra 
Gawenda, dziadków i ++ z pok. 6) za + matkę Urszulę Długosz, brata Dawida, dziadków i 
++ z rodz. Nicz, Długosz 7) za + Ignacego Piowczyk i rodziców z obu str. 
 
ŚRODA  -  13  V   DNI  KRZYŻOWE    MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – za + żonę Helenę i rodziców Miczka, Szczeponik 
 
CZWARTEK  -  14  V  św. Macieja, Ap.             MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za + Wendelina Długosz, Antoniego Skowron, Helmuta Höppner, dziadków Dłu 
             gosz, Hajda, Skowron, ++ z pok. i za + brata Andrzeja 
PIĄTEK  -  15  V   
18.00 - za + rodz. Hildegardę i Józefa Mainka , Katarzynę i Michała Koperwas, dziadków i  
             krewnych 
 
SOBOTA    -  16  V     Rocz. Poświęcenia Katedry Gliwickiej 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: 1) za + Łucję i Mariana Fordymackich, 
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok.  2) za + 
Herberta, Paulinę i Walentego Konieczny, Emilię i Adolfa Skrabania, Adelajdę i Rajnholda 
Daniel, syna Mariusza i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Karola i Margot Kapica, Józefa i Magda-
lenę Kosubek, dziadków z obu str. i ++ z pok. 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE   -  17  V         (kolekta na nasz kościół)               

  8.00 – za ++ rodz. Marię i Pawła Długosz, męża Ernesta Samol, rodz. Emilię i Jana, bra 
            tanka Damiana, Zygfryda, dziadków Szczeponik, Długosz, Samol 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za ++ rodz. Romana i Łucję Spende,  
                                                    Herberta i Juliannę Haida, dziadków z obu str. i ++ z pok. 
14.30 – nabożeństwo majowe 



Ogłoszenia parafialne 
10 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. Poniedziałek, wtorek i środa to Dni Krzyżowe. Udajemy się do krzyży, aby Chrystusa 

wstępującego do Ojca prosić o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. Jutro Msza św. o 
urodzaje. Po Mszy św. procesje do krzyży. W poniedziałek do Świętoszowic; we wto-
rek  do krzyża za GS-em, a w środę do krzyża przy ul. Mikulczyckiej w stronę Przez-
chlebia. 

4. W poniedziałek (jutro) po nabożeństwie spotkanie dla Marianek. 
5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek dla Młodzieży.  
6. W środę po majowym zbiórka dla kandydatów na ministrantów. 
7. W czwartek po nabożeństwie spotkanie kandydatów na lektorów. Zapraszam też  mło-

dzieńców spoza ministrantów. 
8. Nocne Spotkanie Dla Młodzieży w Pyskowicach odbędzie się z 15/16 maja. Zgłoszenia 

w zakrystii do środy 13 maja. 
9. W sobotę obchodzimy rocz. Poświęcenia katedry gliwickiej oraz 16-ty dzień miesiąca 

zapraszam na Mszę św. zbiorową i nabożeństwo ku czci św. Jadwigi. 
10. W sobotę 23 maja po Mszy św. spotkanie młodzieży z wolontariatu ŚDM. 
11. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 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, aby nikogo nie brakowało.  

12. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka na pomoc poszkodowanym  
      przez trzęsienie ziemi w Nepalu. W przyszłą niedzielę kolekta  na potrzeby naszego  
      kościoła. 

Panie, który na umiłowałeś, 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 


