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SŁOWO BISKUPÓW DIECZEZJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W SPRAWIE TROSKI O JAKOŚĆ POWIETRZA 

Bracia i Siostry! 
Jako pasterze diecezji położonych na terenie województwa śląskiego zwracamy się 

do was w ważnej sprawie społecznej. Dotyczy ona każdego z nas. Chodzi o negatywne zja-
wisko tzw. niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z kotłowni węglowych 
oraz domowych pieców grzewczych, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem za-
wieszonym. 

 Bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, przekraczające czasami wielokrotnie okre-
ślone normy, występują w całym regionie w sezonie grzewczym.  Główną przyczyną zanie-
czyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewa-
nia budynków. Ten stan dotyczy również dużych miast ze starą, wielorodzinną zabudową 
mieszkaniową. Jest konsekwencją spalania materiałów opałowych złej jakości, 
w paleniskach o niskich parametrach energetycznych.. Jak informują lekarze i naukowcy, 
prowadzi do chorób układu oddechowego i krążenia, zaś zawarte w nim związki chemiczne 
są rakotwórcze. 

 Stajemy więc przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych dzia-
łań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy. 
Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, ale także zdrowy 
rozsądek i wola przestrzegania Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania: nie zabijaj! Po-
wietrze powinno być oczyszczone z efektów ludzkiej lekkomyślności, szczególnie teraz w 
okresie grzewczym, kiedy niefrasobliwie spala się w piecach m.in. śmieci, odpady i przed-
mioty plastikowe. Nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych 
katastrof ekologicznych”. Odejście od takiego postępowania będzie wyrazem troski o nasze 
zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. Od naszej świadomości 
i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w miejscowości naszego zamieszkania i całego 
regionu będzie służyło naszemu zdrowiu. 

 Drodzy Diecezjanie! Mieszkańcy województwa śląskiego! 
 Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją także ekonomiczne przyczyny opisanych wyżej 

zjawisk. Wielu mieszkańców naszego województwa – mimo najlepszej woli – nie stać 
na wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i zakup lepszej jakości węgla. 
W tym zakresie oczekujemy skutecznego wsparcia. Poszczególne samorządy dotują już in-

 

www.swietoszowice.pl 



stalację ekologicznych źródeł ciepła. Bardzo liczymy na to, że przepisy państwowe 
i samorządowe będą uwzględniać sytuację ekonomiczną tych, których nie stać na zakup 
nowego pieca lub jego modernizację, a także na nabywanie węgla lepszej jakości lub inne-
go, proekologicznego opału.  

Raz jeszcze prosimy, podejmijmy wszyscy działania na rzecz wspólnego dobra, jakim 
jest zdrowe i czyste powietrze. Zachęcamy władze samorządowe miast i gmin naszego wo-
jewództwa do radykalnego działania w tym zakresie. 

Bracia i Siostry! 
 Wiek XXI, jak i poprzedni, możemy określić cywilizacją ciepła. Nadszedł czas, abyśmy 

się zmierzyli z tym wezwaniem i wspólnie zadbali o nasz wspólny dom.  
Bądźmy obrońcami środowiska naturalnego, a nasz ekologiczny wysiłek niech błogo-

sławi Ten, który powierzył człowiekowi – dobremu rządcy całą ziemię. Niech nasze wspól-
ne działania w „trosce o wspólny dom” błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch 
Święty! 

          Podpisali: †Wiktor Skworc, †Jan Kopiec, †Andrzej Czaja, †Grzegorz Kaszak 
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Intencje  mszalne 15 – 22 XI   2015 
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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 16  XI    
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 ++ 
rodz. Antoniego i Wandę Pieleń i ++ z pok. 3) za + Jadwigę Sługa (od Parafian) 4) za + Jo-
achima Skandy w 30 dz. po śm. 5) za + matkę w 10 r. śm. i + męża Franciszka 6) do B. Op. 
pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 18 ur. Pauliny  z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
7) za + Stefanię Hajda, rodz. z obu stron, rodzeństwo, szwagra Wendelina i ++ z pok. 8) do 
B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 9) za + ojca 
Helmuta Langer z ok. ur. i ++ z pok.  
 - nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 

WTOREK  -  17 XI    św. Elżbiety Węgierskiej, zak. 
18.00 – za + Herberta Szeja, rodziców i teściów 
 
ŚRODA  -   18  XI  bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.     MSZA  DLA  DZIECI           
18.00 – za + ojca Wilhelma Kijas w r. śm., matkę Jadwigę, ++ z pok. i d. w cz.c.c 
 
CZWARTEK  - 19  XI  bł. Salomei, zak.                 MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za + Sebastiana Szyguła w 6 r. śm. 
 
PIĄTEK  -  20  XI   św. Rafała Kalinowskiego, kapł.    
18.00 – za + Andrzeja Langer w 22 r. śm. 
 
SOBOTA  -  21  XI    Ofiarownie Najśw. Maryi Panny         
 
18.00 – za + męża Ingberta Gałązka w r. śm. i rodz. z obu 
 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA  KRÓLA  - 22 XI               (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + córkę Edeltraudę Kędziora w r. śm. i za + męża 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Cecylii w int. Orga 
              nisty, Chóru, Orkiestry i wszystkich zespołów w naszej Parafii; 
           - za ++ rodz. Eudokię i Stanisława Mazur, brata Józefa i ++ z pok. 
           - w int. rocz. dziecka Natalii Wierdak 
 

14.30 – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla 



Ogłoszenia parafialne 
15 XI 2015 

 
1. Zapraszam dziś o 14.30 na Nieszpory Niedzielne.  
2. Jutro, w poniedziałek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na  Mszę św. 

zbiorową i na nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki.  
3. W środę Msza św. dla dzieci a w czwartek Msza św. dla młodzieży.  
4. W środę o g.19.00 spotkanie Rady Parafialnej 
5. W piątek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci, które pójdą do I-szej Komunii św. 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 21 XI - Pudło, Wielgocki, Dworaczek, Mroczek, 

Król, Kampa, Baron, Kolanek, Łabiak. 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 . W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

Boże, umacniaj nas w miłości i dobroci! 
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  

 

 


