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ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO NA METROPOLITALNY OBCHÓD  
UROCZYSTOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NMP W RUDACH 

 
Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu, Umiłowani Siostry i Bracia! 
 
Każdego roku uroczystość Wniebowzięcia NMP kieruje nasze serca w stronę naszego die-
cezjalnego sanktuarium w Rudach, świadka wielowiekowej pobożności dawnego opactwa 
cystersów. W patronalne święto tego czcigodnego miejsca ożywiam zaproszenie, by oddać 
cześć naszej Matce, która w każdej sytuacji naszego życia jest wierną Przewodniczką w 
wierze. Ten obchód łączymy od lat z wysiłkiem integrującym naszą metropolię, tworzącą 
kościelne zręby dla wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. Nasze pielgrzymowanie do 
Matki Bożej Pokornej w Rudach zawsze przynosi błogosławione owoce, dając ukojenie w 
smutkach, chęć dzielenia się dobrem z naszymi bliźnimi, a także otwieraniem się na dobre 
natchnienia dla wzmocnienia życia łaski w naszych sercach. 
 

Aktualny rok wpisuje się w rocznicową pamięć o ważnych wydarzeniach dla naszego 
pokolenia. Szczęśliwie mija 70 lat od zakończenia brutalnej II wojny światowej, która - jak 
każdy konflikt zbrojny - przyniosła wiele zniszczeń i nieodwracalnych krzywd. Wysiłek od-
budowy zniszczeń i wprowadzania nowego ładu na naszym kontynencie przyniósł pomyślne 
owoce. Ze szczególnym uczuciem wdzięczności ogarniamy wydarzenia z czasu obrad II 
Soboru Watykańskiego z końca 1965 r., kiedy biskupi Polski i  Niemiec z odwagą wymienili 
ze sobą korespondencję, by rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach między naszymi 
narodami, do czego Kościół Chrystusowy jest szczególnie predystynowany. Tym zmianom 
sprzed 70 lat zawdzięcza również swoje ustanowienie dzisiejsza diecezja opolska, która do-
kładnie przed 30. laty otrzymała dwóch biskupów pomocniczych: Jana Bagińskiego i Ge-
rarda Kusza. Gdy w 1992 r. powstała nasza diecezja gliwicka, biskup Jan Bagiński pozostał 
w Opolu, natomiast biskup Gerard wyznaczony został do posługi biskupa pomocniczego 
właśnie u nas. Z tej przyczyny pragniemy tegoroczne świętowanie odpustowe w Rudach po-
łączyć z serdecznym podziękowaniem dla obu biskupów, którzy dokładnie 15 sierpnia 1985 
r. w katedrze opolskiej przyjęli święcenia biskupie z rąk nieżyjącego już prymasa Polski, 
kard. Józefa Glempa.  
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Zapraszam Wszystkich, Drodzy Diecezjanie, do czcigodnego sanktuarium, którego cen-
tralnym momentem będzie sprawowana na dziedzińcu uroczysta koncelebrowana Euchary-
stia o godz. 11, której przewodniczył będzie biskup Gerard wraz z biskupem Janem Bagiń-
skim, a wraz z nimi będą ją sprawować Pasterze naszej Górnośląskiej metropolii. Posługi 
głoszenia Słowa Bożego radośnie podjął się emerytowany biskup opolski, abp Alfons Nos-
sol, którego prośba sprzed 30 lat, by Ojciec Święty Jan Paweł II wsparł posłannictwo Ko-
ścioła na Śląsku Opolskim nowymi siłami, została zrealizowana. Podniosłym zwieńczeniem 
liturgicznej modlitwy będą nieszpory maryjne w bazylice o godz. 15. 

Z radością błogosławię na tegoroczne trud pielgrzymowanie do Rud. 
                         
                                                                               + Jan Kopiec              Biskup Gliwicki 
_________________________________________________________________________ 

EWANGELIA    J 6,41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nie-
ba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jak-
żeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”  

Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usły-
szał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie 
Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne.  

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który 
z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.  

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intencje  mszalne 9 - 16  VIII 2015 
 

XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  9  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego, Sikora, 2 siostry, Oty- 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;   
 
PONIEDZIAŁEK   - 10  VIII   św. Wawrzyńca, diak. i m. 
 8.00 – za + Anastazję Boczar w r. śm., męża Tomasza, syna o. Antoniego, dziadków z obu  
            str. i ++ z pok. 
 
WTOREK    -   11  VIII     św. Klary, dz. 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Annę i Horsta Greiff, Hel-
muta Haida, Helenę,  Gerharda i Ditmara Kowolik 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi o pomyślny 
przebieg leczenia i o zdr. dla całej Rodziny 3) za + Helmuta Haida z ok ur., rodziców, te-
ściów, 4 siostry, 5 braci, 3 szwagrów, 2 bratowe i ++ z pok. Miczka, Haida 4) za + Emilię 
Matlok (od sąsiadki) 5) za + męża Mariana Krupa, brata Ryszarda Szczepanik, brata Stefa-
na, zięcia Piotra i ++ z rodz. Szczepanik, Krupa 6) za + Emilię Matlok (od mieszkańców 
Przezchlebia) 7) za ++ mieszkańców Świętoszowic 
 
ŚRODA  -  12  VIII  
 8.00 – int. wolna 
 
CZWARTEK  –  13  VIII     
 8.00 – za + Agnieszkę, Karola i Gabrielę Sydow, Konstantynę i Augustyna Drzymota 
 

PIĄTEK  -  14  VIII  św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. i m.                                                                                     
 8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za otrzymane łaski z prośbą i błog. i  zdr. dla ca 
            łej Rodziny 
 
SOBOTA    -  15  VIII  UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA  NMP   (kolekta na nasz kościół ) 
 8.00 – za + Jerzego i Ditera Korgel 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za  
            otrzym.  ł. z ok 75 ur. Helgi Szlosarek z prośbą i błog. i  zdr. dla całej Rodziny 
13.00 – w int. nowożeńców Chludziński - Chodnicka 
 
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  16  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za + siostrę Matyldę Milan, męża Karola Spende, rodziców, teściów, rodzeństwo i  
            ++ z pok. Milan,  Spende 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za 
otrzym.  ł. z ok. 25 r. śl. Lilianny i Krystiana z pr. o błog. i  zdr. dla całej Rodziny 2) do B. 
Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za otrzym.  ł. z ok. 10 r. śl. Moniki i Marcina Kreihs z pr. o 
błog. i  zdr. dla całej Rodziny 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gę-



za, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za + Emilię Matlok w 30 dz. po śm. 
5) za ++ rodz. Małgorzatę i Franciszka Kowolik, Jadwigę i Franciszka Franitza, dziadków i 
++ z pok. 6) za + żonę Mariannę Mainka w dn.ur., syna Bogdana, rodz. z obu tr. I ++ z pok. 
Mainka, Magiera, Klimala, Błażetko 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
9 VIII 2015 

 
 

1. W czasie wakacji Msze w ciągu tygodnia są rano. We wtorek wieczorem.  
2.  Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte) 
3.  W sobotę obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia  NMP. Msze św.  o 8.00 i 11.00.  
    Święcenie ziół i kwiatów po każdej Mszy św. 
4.  Do 16 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 146 Parafialną Pielgrzym 
    kę na Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża św.   
    w dniach 11 – 13 września. Opłaty  za autobus 40 zł. Noclegi dla kobiet po 10 za 1  
    nocleg, a mężczyźni po 15 zł. Już dziś zachęcam do licznego udziału. Nie zostawiajmy  
    też tej decyzji na sam koniec.  
5.   XXIII Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się dnia 20.08.2015  
     (czwartek).  Zakończenie pielgrzymki dnia 22.08.2015 r. (sobota) g. 15.00 Eucharystią  
     na Jasnej  Górze. Zapisy w Parafii MBNP w Pyskowicach. 
6.  W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Niewiast do Piekar Śląskich. 
7.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 14 VIII - Dudek, Aplik, Kurpas, Daniel, Langer,    
    Sadecki, Dziedzic, Poloczek,Wysocki, Szydło. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w    

       danym  dniu nie  może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  
8.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. W  
      przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

    
 

 

 
Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 

 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Schönbach Patryk, Zabrze i Świtala Dorota, Ziemięcice 
 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 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  


