
ODPUST  PARAFIALNY  -  18 X  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Gizelę i Józefa Strzodka i ++ dziadków 
11.00 - SUMMA ODPUSTOWA do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
          - do B. Op. pw.  św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur.  Waltera Podkowik z pr.   
             o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 40 ur.  z pr. o B. bł. i zdr. dla  
             całej Rodziny 
 
15.00 – Nieszpory odpustowe 
 

Ogłoszenia parafialne 
11  X 2015 

 
1.   Dziś o 14. 30 Różaniec. Zapraszam serdecznie. Różaniec w ciągu tygodnia będzie po 

Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do odmówienia chociażby jednej dzie-
siątki w domu, jeśli ktoś nie może przyjść do kościoła lub kaplicy w Przezchlebiu. 

2.  Jak co roku w październiku chcemy wesprzeć naszą parafialną Caritas ofiarami składa-
nymi w ciągu tygodnia w czasie Różańca. 

3.  We wtorek na Mszy św. modlić się będziemy za naszych Nauczycieli. 
4.  Od wtorku w kancelarii są przyjmowane intencje rocznic urodzin i ślubów na 

przyszły rok. 
5.  W środę od 9.30 odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną. Zgłoszenia w za-

krystii. 
6.  W środę Msza szkolna dla dzieci a w czwartek Msza św. dla młodzieży.  

 
7.  W piątek obchodzimy uroczystość św. Jadwigi, Głównej Patronki Śląska i naszej Parafii. 

Post nie obowiązuje.  
8.  W piątek i sobotę od g. 17.00 okazja do Spowiedzi przed Odpustem. 
9.  Za tydzień obchodzić będziemy uroczystość odpustową. Zapraszam poczty sztan   

 darowe, zespoły w strojach i wszystkich Parafian na summę odpustową o g. 11.00. 
10.  W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, wolontariusze z naszego Para-

fialnego Centrum organizują spotkanie integracyjne, na które zapraszają młodzież na-
szej parafii oraz wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w przygotowania. Spotkanie 
odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 17 w świetlicy. 

11.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 17 X - Grabas, Penkala, Świątczak, Grzybowska,    
 Mańka, Dominiczak, Oczko, Trafny, Oleszko, Skalec, Wojtyłko, Nowak, Wojtyłko  
 Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w  danym  dniu nie  może to niech się zamieni, aby  
 nikogo nie brakowało.  

12.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na budowę kościoła św. Józefa w Bytomiu. Dziś 
Jeszcze zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz 
kościół. 

 
KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św, 18.30 – 19.00,  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  
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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy  Parafianie! 
Chrystus chce prowadzić swoich uczniów ku pełni życia. Chce rozpalić miłością, która 
przynagla do wydania swego życia w ofierze Bogu i braciom.   

Pewnego dnia do Jezusa podchodzi młodzieniec, żyjący według Prawa i spełniający 
przykazania. Pyta, w jaki sposób ma osiągnąć życie wieczne. „Sposób” — a więc — „co ma 
jeszcze zyskać”? Jezus patrzy z miłością i ukazuje błąd w myśleniu, miejsce chore w jego 
sercu: „Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za 
Mną”. Chrystus wie, że ten młody człowiek ma wiele posiadłości. Zwraca uwagę na przy-
wiązanie młodzieńczego serca do bogactw: do własnych uczynków i do majątku. Człowiek 
odchodzi zasmucony. Nie potrafi tego wszystkiego opuścić dla Jezusa. Dotychczas w życiu 
pozyskiwał, więc nie umie tracić. Jego serce jest zranione przywiązaniem. Trzymając się 
jednak własnych posiadłości — młodzieniec traci bardzo wiele. Nie pójdzie za Jezusem i 
nie doświadczy miłości Mistrza w Wieczerniku i Jego pokory na krzyżu. Nie będzie świad-
kiem zmartwychwstania i nie pozna mocy Ducha Świętego. Nie odda swego życia jak Jezus 
— dla Boga i braci. W konsekwencji nie pozna wolności i radości dziecka Bożego. Może 
pozostanie na zawsze smutny...  

Kiedyś do św. Teresy od Dzieciątka Jezus przyszła nowicjuszka i spytała: „Co mam zy-
skać, by bardziej podobać się Jezusowi?”. Święta odpowiedziała: „Źle postawione pytanie, 
spytaj, co masz jeszcze dla Jezusa stracić...”. Bogactwo nie jest przeszkodą jedynie wów-
czas, gdy w całości zaczyna służyć potrzebującym. 

 

 

www.ziemiecice.eu            www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 11 - 18 X    2015 
 
XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA   - 11 X  (kolekta na budowę kościoła św. Józefa w Bytomiu  

                                                                             i  zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia) 
 8.00 – za + brata Janusza Szeląg z ok. ur., ojca Ignacego oraz teścia Juliana Niemiec 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Elżbietę Gałązka, dziadków  
                                                  Stanisławę i Stefana Burzak, Annę i Maksymiliana Gałązka 
14.30 – Różaniec 
 
PONIEDZIAŁEK   - 12   X    
18.00 – za ++ rodz. Rozalię i Stanisława Hazelbusz, dziadków Grzegorczyk, Michalik,  
            ojca chrzestnego Gintera, kuzyna Krystiana, szwagra Ditmara, Jana Bartoszek i ko 
             leżankę Henrykę 
 
WTOREK  -  13 X  bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; o Boże błogosławieństwo dla naszych 
Nauczycieli; 1) za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodz. Czmok, No-
coń, braci Waltera i Józefa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Otylię i Karola 
Bernas, brata Norberta, wujka Henryka Placzek, teściów Stefanię i Antoniego Karbownik, 
Wiktorię Cichońską, Jana Mickiewicz, pok. Bernas, Sladek, Goniwiecha, Karbownik 3) do 
Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 45 r.  ślubu z pr. o B. bł. i zdr. 4) za + Marię 
Kasperek w 30 dz. po śm. 5) za + matkę Krystynę Mainka w dn ur., ojca Gerharda, dziad-
ków Katarzynę i Jana  Buchta, Martę i Józefa Mainka, wujka Alfreda Buchta i ++ z pok. 
Mainka Buchta, Błażytko, dziadków Gabrych, Stefański 6) za ++ dziadków Matyldę i Paw-
ła Opalka, rodz. Małgorzatę i Jerzego Urbanek, Jadwigę i Stanisława Kuchaczyk, Wilhel-
minę i Emila Kucza 7) za + siostrę Jadwigę Sługa w 30 dz. po śm, jej męża Franciszka i 
córkę Sabinę  
 
ŚRODA  -  14  X            MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Joachima Gałązka z pr.  
             o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
CZWARTEK  -  15  X św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K-ła      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o zdrowie dla całej Rodziny 

TRIDUUM KU CZCI ŚW. JADWIGI 
 
PIĄTEK  -  16 X  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA  
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Walburgę i Henryka Żyła, Elfrydę 
i Herberta Oczko i ++ z pok. Żyła, Wilk, Oczko, Stypa 2) za + Łucję i Mariana Fordymac-
kiego, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za 
+ Jadwigę Sługa (od Parafian) 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
   
SOBOTA    -  17  X  św. Ignacego z Antiochii, bpa i m.       
18.00 – za ++ rodz. Alfreda i Gertrudę Skowronek i ++ z pok. 


