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List pasterski Episkopatu Polski o prześladowaniu chrześcijan 
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 
Dziś, gdy przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna 
wdowa jawi się jako obraz prześladowanego Kościoła. Patrząc na ubogą wdowę, musimy 
zobaczyć w niej miliony naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Mu-
simy ich zobaczyć, tak jak Chrystus dostrzegł w świątyni ignorowaną przez wszystkich 
ubogą i pokorną wdowę. Nie możemy nie zauważyć brata, który cierpi jak Chrystus i dla 
Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak bliscy Chrystusa, którzy w czasie Jego męki i 
śmierci obojętnie „stali z daleka” (por. Łk 23,49).  

 
Prześladowanie chrześcijan jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym… przybiera różne for-

my: od ośmieszania, marginalizacji i usuwania z przestrzeni publicznej aż do odbierania ży-
cia. Kontynent europejski, który po upadku Cesarstwa Rzymskiego odbudował się pod 
sztandarem Krzyża, dzisiaj jest odcinany od znaku swojej tożsamości, kultury, a przede 
wszystkim od chrześcijańskich korzeni. Krzyż Chrystusa i inne chrześcijańskie symbole sta-
ją się w niektórych częściach Europy zakazane. Coraz częściej na naszym kontynencie do-
chodzi też do profanacji miejsc kultu i cmentarzy.  

Przemiany, jakie dokonują się w Europie, wpisują się w dramat konfliktów i prześladowań 
chrześcijan, do których dochodzi w innych częściach świata.  

 
Ponad 100 tys. chrześcijan każdego roku jest brutalnie mordowanych, a jedynym moty-

wem odebrania im życia jest wyznawana przez nich chrześcijańska wiara. Na oczach całego 
świata fundamentaliści z „państwa islamskiego” dokonują rzezi na wyznawcach Chrystusa, 
przybijając ich do krzyża, zadając tortury, dokonując rytualnych egzekucji. W samym Iraku 
przed dwunastoma laty żyło 1 milion 450 tys. chrześcijan, dzisiaj jest ich niecałe 100 tys. 
Arcybiskup Mosulu w sierpniu ubiegłego roku wysłał informację do Ojca Świętego, że w 
jego diecezji po 1400 latach przestała istnieć wspólnota chrześcijańska. Podobne wieści 
możemy już niedługo usłyszeć z Aleppo w Syrii i z wielu innych diecezji, gdzie coraz bru-
talniej eliminuje się chrześcijan.  

 
Jednym z bolesnych przejawów współczesnej przemocy jest także zabijanie misjonarzy, 

najczęściej pracujących i dających świadectwo Chrystusowi wśród najuboższych mieszkań-
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ców naszego globu. Według statystyk publikowanych przez watykańską Kongregację 
Ewangelizacji Narodów każdego roku ginie do 20 do 30 katolickich misjonarzy. Są wśród 
nich także Polacy, jak choćby młodzi franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał 
Tomaszek, którzy za kilka tygodni będą przez papieża Franciszka ogłoszeni błogosławio-
nymi… 

 
Jako chrześcijanie nie możemy patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła 

i grzechu, prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga się odpowiedzi ze strony wie-
rzących. Musimy zająć stanowisko zaangażowane i ewangeliczne… nie możemy pozostać 
obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym obowiązkiem oraz 
formą wyrazu naszej własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu sumieniu.  

Głos chrześcijan wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród wszystkich ludzi 
dobrej woli, którym rzeczywiście na sercu leży troska o pokojowe współżycie rodziny ludz-
kiej. Krzywda drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary, nie powinna umykać 
uwadze tych, którzy mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Ape-
lujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym Kościołem. 

 
Zło obecne w świecie może być zwyciężone jedynie przez heroiczne dobro i otwarcie na 

moc Boga, który nigdy nie posługuje się przemocą i agresją. Musimy zatem w naszych ro-
dzinach i innych wspólnotach wiary kształtować postawy miłości, braterstwa, szacunku dla 
innych ludzi i odpowiedzialności za dobro wspólne. Nade wszystko zaś musimy stać się na-
śladowcami Chrystusa, który „gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził” 
(1 P 2,23). To właśnie pokora i cierpliwość Jezusa stała się znakiem Jego wielkości i po-
czątkiem Jego zwycięstwa… 

 
W Eucharystii, którą sprawujemy, uobecnia się ofiara Chrystusa na krzyżu i Jego chwa-

lebne zmartwychwstanie. Niech przyjęcie słowa i ciała Zbawiciela uzdolni nas wszystkich 
do zjednoczenia się z Jego ofiarą na krzyżu, abyśmy i my potrafili złożyć swe życie w ofie-
rze Bogu i ludziom. Niech Chrystus pomoże nam codziennie umierać wraz z Nim (por. 1 
Kor 15,31). 

 
Przyszłość Europy i świata zawierzmy Maryi Matce Kościoła, która jest także Królową 

Wyznawców i Królową Męczenników. Razem z Nią módlmy się słowami dzisiejszej modli-
twy liturgicznej: „Wszechmocny i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie prze-
ciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją 
służbę”. 

 
W łączności z Kościołem prześladowanym, na mężne trwanie w wierze i dawanie świa-

dectwa o Chrystusie, z serca wszystkim błogosławimy. 
 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego  w Polsce 
 
 
 
 

 



Intencje  mszalne 8 – 15 XI   2015 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  -  8 XI  (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne oraz  

                                                                       zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”) 
 8.00 – za + Marię Szyszka w r. śm., jej męża Pawła, syna Alfreda i jego żonę Marię i pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, dziadków  
                                                                                                                Szyszka, Buchta 
14.30 – Nieszpory Niedzielne 
 
PONIEDZIAŁEK   - 9  XI   Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
18.00 – za + Wilhelma Kowolik, żonę Jadwigę, 3 córki, syna Gracjana i żonę i ++ z pok.  
            Kowolik, Miosga, Biskupek 
 

WTOREK  -  10 XI  św. Leona Wlk, pap. 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ks. Reinholda Scholza w 58 r. śm1) 
za + siostrę Barbarę w r. śm., męża Jerzego, brata Ernesta, rodziców, teściów i ++ z pok. 
Czmok, Kowolik 2) za + Józefa Switala w 30 dz. po śm. 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 18 ur. Marka i 6 ur. Katarzyny z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 4) 
za + Annę i Rudolfa Hadula, Annę i Ludwika Pudlo, Alojzego i Różę Gajda, Jana Król i ++ 
z rodz. Hadula, Gajda, Król, Pudlo, Langhammer, Wlochowicz 5) za + ojca Pawła, matkę 
Rutę, teściów, szwagra i ++ z pok. z obu str.   
 
 
ŚRODA  -   11  XI  św. Marcina z Tours, bpa      
10.00 – za + Dorotę Pasternak w I r. śm., męża, córkę i ++ z pok. Pasternak, Woźnica,  
                                                                                                                                Szmidt 
CZWARTEK  - 12  XI  św. Jozafata, bpa i m.           MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Jana Samol, męża Ernesta, Marię i Pawła Długosz, Urszulę  
             Długosz, syna Damiana i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  13  XI   św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, m 
18.00 – za + męża Helmuta Höppner, Martę, Feliksa, Jerzego i Wendelina Długosz, Dorotę  
              i Konrada Kubicki, Rozalię i Ludwika Höppner, dziadków Tomanek 
 
SOBOTA  -  14  XI  
 
18.00 – za + Urszulę Długosz w I r. śm. i syna Damiana 
 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 15 XI  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i  
            Pawła Lipok  i  ++ z pok. 
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. 40 r . ślubu Lidii i Jana Szołtysik z pr. o bł. i zdr. dla całej              
                                                                                                                              Rodziny 

14.30 – Nieszpory Niedzielne 



Ogłoszenia parafialne 
8  XI 2015 

 
1.  Zapraszam dziś o 14.30 na Nieszpory Niedzielne. 
2.  Jutro, w poniedziałek 9 listopada,  spotkanie Marianek- młodsze przed Mszą św. a starsze 

po Mszy św. 
3.  W środę w Święto Odzyskania Niepodległości Msza św. będzie o 10.00. 
4.  W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
5. Parafialne Centrum ŚDM zaprasza młodzież naszej parafii i wszystkich zainteresowanych 

na warsztaty plastyczne, które odbędą się w przyszłą sobotę 14.11. o godz. 15 w salce. 
6.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 14 XI - Komornicki, Szota, Bilski, Krauze, Dudek, Pa-

łetko, Broja, Ożóg, Hoin, Kołodziej. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu nie 
może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

7.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezję i Seminarium Duchowne. Dziś jeszcze 
zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz ko-
ściół. 

 

Boże, bądź mocą prześladowanych! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:  we wtorek 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  

 

 

 


