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Drodzy Parafianie! 
 
W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy bardzo ważne słowa Jezusa Chrystusa: „Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Jezus 
wydał apostołom polecenie, by szli na cały świat i nauczali w imię Trójcy Przenajświętszej.  

My również codziennie podczas modlitwy wykonujemy znak krzyża, żegnamy się w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W ten sposób wyznajemy jedną z prawd wiary, że jest 
jeden Bóg w trzech osobach. Jest to tajemnica wiary, dlatego nie jesteśmy w stanie zgłębić jej 
własnym rozumem i ogarnąć naszymi myślami.  

Jak więc możemy przynajmniej wyobrazić sobie tę tajemnicę? Sposób działania Jedynego 
Boga w trzech osobach możemy także porównać do funkcjonowania człowieka. Każdy z nas jest 
indywidualną osobą, ale równocześnie ,ja" jako jedna osoba myślę, kocham, działam itp. Ina-
czej rzecz ujmując, potrafię wykonywać wiele rzeczy jednocześnie jako jedna i ta sama osoba.  

W podobny sposób działa Trójca Święta, która stanowi jedność w istocie i równość w ma-
jestacie. Przeżywając dziś jedną z największych tajemnic naszej wiary, oddajemy cześć Bogu w 
trzech osobach. Tajemnica ta jest dla naszego rozumu nieprzenikniona, ale objawił nam ją Jezus 
Chrystus, Syn Boga, który stał się człowiekiem. Św. Jan Ewangelista napisał: „Boga nikt nigdy 
nie widział. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył".  

Przenajświętsza Trójca, którą wyznajemy, nie zaprzecza w najmniejszym stopniu jedności 
Boga. Jedyny Bóg nie jawi się nam tu jako Bóg samotny, ale jako Bóg – komunia, jedność.  

Św. Jan w Pierwszym Liście wyraził tę prawdę następująco: „Bóg jest miłością". 
Tak więc od Boga w Trójcy Jedynego uczymy się prawdziwej miłości, poprzez życie Eu-
charystią, w której najpełniej wyraża się miłość Boża. 

Uczmy się miłości Boga i drugiego człowieka. Patrzmy z prawdziwą miłością na innych 
ludzi, zwłaszcza na nasze rodziny i naszych przyjaciół oraz na każdego spotkanego na naszej 
drodze człowieka.  

Jak w działaniu Trójcy Świętej panuje wzajemna zgoda i harmonia, tak też powinno 
być w naszym życiu osobistym.  

Nasze dobre czyny - czyny miłości Boga i bliźniego - będą wyrazem wdzięczności 
Trójcy Przenajświętszej. 
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Intencje  mszalne 31 V  -  7 VI  2015 
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ -  31  V      (kolekta na nasz kościół)              

  8.00 –  za + Helenę, Jana i Alojzego Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik, dziadków i  pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za  
            otrzym. ł. z ok. 70 ur. Józefa Szczeponik  z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
         -  do B. Op. pw.  MBNP  i św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z ok. ur. Weromiki i Wal 
             tera Biskupek z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
          -  do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z ok. 90 ur.  Arnolda Waldstett z  
             pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
14.30 – koncert pieśni maryjnych naszego chóru „ Jadwiżki” 
 
PONIEDZIAŁEK   - 1 VI   św. Justyna, m.     Dzień Dziecka 
18.00 – za + syna Zygfryda Samol w r. śm.  i ++ z pok. 
             
WTOREK    -   2  VI   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za + Agnieszkę i Józefa Buchta, dziad-
ków z obu str., siostrzenicę Kornelię, szwagra Józefa, pok. Buchta, Florek 2) za + Romana 
Frontzek, rodziców Frontzek, Szczeponik 3) za + żonę Ilzę Bagsik, rodz. Martę i Alojzego 
Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, braci Waldemara, Jerzego i Stefana, szwagierkę Gerdę, 3 
szwagrów i ++ z pok. 4) za + w Niemczech Sonię Podleśny 5) za + ojca Franciszka Pawlas 
z ok. ur. , matkę Elżbietę Pawlas, dziadków z obu str. 6) do B. Op. pw. MB i św. Jadwigi z  
podz. za otrzym. ł. z ok. 85 ur.  z  pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
ŚRODA  -  3  VI św. Karola Lwangi i Towarzyszy, m.    
18.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Haida, męża Sebastiana Szyguła, dziadków Annę i  
             Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  –  4 VI   UROCZ. NAJŚW. CIAŁA  I  KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO   
 8.00 –  o dar  powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, również z naszej Parafii 
10.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian  
          -  procesja do 4 ołtarzy                                               
 
PIĄTEK  -  5  VI    I-szy piątek        
18.00 – za Parafian i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa; za + męża Alfreda Szyszka, rodz.  
             Marię i Pawła, Annę, Wincentego i Pawła Krafczyk, siostry Marię i Helenę,  
             2 szwagrów i ++ z pok. 
 
SOBOTA    -  6  VI   I-sza sobota   
  8.00 - w int. czcic. Różańca św.; za + matkę Barbarę Progsza w dn. ur., syna Łukasza,  
            rodz. z obu str., 3 braci, Stefana i Helenę Bednarczyk,  Andrzeja i Dawida Piecha  
            i d. w cz.c. 
18.00 – za ++ dziadków Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek, Wacałwa i  
             Leokadię Sztuba, Halinę Kowol 
          - w int. rocz. dz.,  ich Rodziców i Chrzestnych : Piotra Biskupek i Anastazji Nawrath 



88 ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  -  7  VI      (kolekta na Diecezję i WSD)               

  8.00 –  za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek  
              oraz  + Henryka Kudlek 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian 
14.30 – Nieszpory        oraz             święcenie pojazdów 

 

Ogłoszenia parafialne 
31 V 2015 

 
1. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy czas przyjęcia Komunii św.  
      wielkanocnej. 
2. Dziś po południu o 14.30 koncert pieśni maryjnych naszego chóru „ Jadwiżki”. 
3. Od jutra nabożeństwa czerwcowe  będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty. 
4. Ze względu na Boże Ciało w środę nie ma Mszy szkolnej. 

 
5. W czwartek  obchodzimy UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW. CIAŁA  I  KRWI  PAŃ-

SKIEJ – BOŻE CIAŁO.  Zapraszam na Mszę św.  o g. 10.00. Bezpośrednio po 
Mszy św. procesja do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o udekorowanie domów i 
liczny udział w procesji. Dzieci z III klasy niech przyjdą w strojach. Zapraszam 
małe dzieci do sypania kwiatów w Boże Ciało i przez całą oktawę Bożego Ciała. 

 
6. W tym tygodniu obchodzimy I-szy piątek i sobotę miesiąca. 
7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 88 rocz. poświęcenia naszego kościoła. 
8. Poświęcenie pojazdów będzie w przyszłą niedzielę 7 czerwca po nabożeństwie. 
9. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 6 VI - Wilczek, Ciasto, Szeja, Bluszcz, Lasota, 

Cieślik, Cieślik, Kapek. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie może 
niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-
zji i Seminarium Duchownego. 

 

Trójco Przenajświętsza – uwielbiamy Cię! 
 

           Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I i II. Bleichert Rafał, Gliwice i Bezrąk Patrycja, Ziemięcice 
I i II. Szczudło Michał, Kopienica i Bagsik Oliwia, Świętoszowice 
I i II. Jędroszkowiak Marek, Szałsza i Jendrysik Monika, Ziemięcice 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie,   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 


