
 
 

45/2015 (853)          I NIEDZIELA  ADWENTU             29 XI 2015 

___________________________________________________________________________________ 

Z listu pasterskiego biskupa gliwickiego w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego 
Franciszka Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia 
 … Ogłoszony przez Ojca świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia powi-
nien nam otworzyć oczy dla zrozumienia, że…w dziejach naszej wspólnoty kościelnej nie 
zawsze wierzący w Chrystusa potrafili zrozumieć sens i wielkość zobowiązania w myśl po-
uczenia św. Pawła,: “Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystuso-
we” (Ga 6,2). Mając świadomość wielu braków na tej drodze, przyjmujemy postanowienie 
Ojca Świętego z wielką wdzięcznością, że zaprasza nas do uczynienia odważnego gestu, 
kierującego nas nie tylko do pojednania się między nami, ale jeszcze do uszlachetnienia re-
lacji międzyludzkich, zwracających każdego z nas do spieszenia z pomocą człowiekowi po-
trzebującemu i cierpiącemu. Taka postawa nie może pozostawać tylko na płaszczyźnie 
zwykłego uczucia litości, ale nastawiać nas do czynnego zaangażowania, by usuwać w na-
szym życia wszystko, co powoduje smutek i bezradność u drugiego człowieka. Takim jest 
nasz Ojciec w niebie i On tego samego chce od nas, o czym nas przekonuje pouczenie na-
szego Zbawiciela na przykładzie przyjęcia syna marnotrawnego... 

Refleksja nad miłosierdziem obejmować powinna nasze najcięższe grzechy, poprzez 
które daliśmy nie tylko zły przykład, ale zniszczyliśmy dobro w sercach własnych i innych 
ludzi. Przed oczyma Ojca Świętego i każdego wierzącego w Chrystusa staje - oprócz wielu 
nieuczciwości - szczególnie boleśnie odczuwany dramat aborcji i wszelkich form wykro-
czeń przeciw życiu. Przy podjęciu wysiłku nawrócenia można oczekiwać Bożego przeba-
czenia. Jakże odważnie Ojciec Święty traktuje tę decyzję”(...) Przebaczenia Bożego nie 
można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sa-
kramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mi-
mo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileu-
szowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego 
serca i proszą o przebaczenie(...)”. Otwiera się więc nadzwyczajna łaska miłosiernego Bo-
ga, zwłaszcza w tej dziedzinie naprawić wyrządzone krzywdy i powrócić na właściwą dro-
gę.  

Rok Miłosierdzia rozpocznie się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP, kiedy papież Franciszek otworzy Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. 
Piotra na Watykanie i potrwa do 20 listopada 2016 roku, do uroczystości Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata.  

 

www.swietoszowice.pl 



W III niedzielę Adwentu, 13 grudnia br., w każdej diecezji, zarówno w kościołach kate-
dralnych, jak i w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie otworzona na cały 
rok taka sama Brama Miłosierdzia. W tym właśnie dniu uroczyście otworzę Rok Święty w 
naszej diecezji i uczynię to w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach w czasie 
Mszy św. o godz. 12.00, na którą już dzisiaj pragnę wszystkich serdecznie zaprosić.  

Jako kościoły jubileuszowe wyznaczam: kościół katedralny pw. św. Ap. Piotra  
i Pawła w Gliwicach, sanktuarium MB Pokornej w Rudach, sanktuarium MB Nieustającej 
Pomocy w Gliwicach, kościół pw. św. Anny w Zabrzu, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu, kościół pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu oraz kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach.  

Wszystkim Drogim Siostrom i Braciom, tworzącym żywą wspólnotę Kościoła Chrystu-
sowego w naszej Diecezji życzę odwagi w podjęciu zaproszenia do przeżycia czasu zmiło-
wania nad nami wszystkimi, byśmy razem odzyskali spokój duszy i zapał do uświęcenia 
świata. Na radosny trud korzystania z dobrodziejstwa Nadzwyczajnego Jubileuszu Miło-
sierdzia Drogim Diecezjanom w serca błogosławię. 
                                                                                       + Jan Kopiec biskup gliwicki 
_________________________________________________________________________ 

 

I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2015 
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.   
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie".  Łk 21.27-28 
 
 

 

 



Intencje  mszalne 29 XI – 6 XII  2015 
I NIEDZIELA  ADWENTU  - 29 XI               (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + Alfreda Skandy, rodz. Skandy, Szczeponik, pok. Skandy, Szczeponik, Woźnica 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Mike,  
                                                                        brata Józefa, ++ dziadków i pok. z obu stron 
14.30 –  nabożeństwo  z poświęceniem wieńców adwentowych, świec i opłatków    
 
PONIEDZIAŁEK   - 30  XI  św. Andrzeja, Ap.  
17.45 – za + męża Alfreda Szyszka, rodz. Pawła i Marię Szyszka, Annę, Wincentego, Pawła  
             Krafczyk, 2 siostry Marię i Helenę, 2 szwagrów i ++ z pok.  
 

WTOREK  -  1 XII     
17.45 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ dziadków Antoniego i Annę Wil-
czek, Adelajdę i Jana Thorz, wujka Ingberta Gałązka i Józefa Guzowskiego 2) za + męża 
Bernarda Kloska, rodz. Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa Bagsik, braci Waldema-
ra, Jerzego, Stefana, bratową Ilzę i ++ z pok. 3) za + Joachima Skandy (od sąsiadów) 4) za 
+ męża Jana Gawenda, syna Piotra, rodz. Emę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana Gawenda, 2 
szwagrów, dziadków i ++ z pok. 5) za + ojca Wiktora Rother, jego żonę Gertrudę, matkę 
Rut Zeiner, ojca chrzestnego Ernesta Konieczny i ++ z rodz. Kapek, Knappe, Zeiner, Nie-
sporek 
 
ŚRODA  -   2 XII           
17.45 – do B.Op. pw. Matki Trzykroćprzedziwnej i św. Jadwigi o zdrowie dla całej Rodziny 
 
CZWARTEK  - 3  XII   św. Franciszka Ksawerego, kapł.              DZIEŃ MODLITW                                   
                                                                                                            O POWOŁANIA             
17.45 – o dar powołań;za+żonę Helenę Kurpios w dn.ur., rodziców, brata, szwagrów i pok. 
 
PIĄTEK  -  4  XII     św. Barbary, dz. i m.     
11.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Barbary o błog. i zdr. dla Górników i ich Rodzin 
 
17.45  – w int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + matkę Elżbietę Mainka, ojca  
               Rajmunda, brata Erharda, rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik i szwagra Wolfganga 
SOBOTA  -  5  XII     
  8.00 – w int. Czcic. Różańca św. 
 
18.00 – za + męża i ojca Józefa Mularczyk w dn. ur., rodziców z obu stron i ++ z pok.  
II NIEDZIELA  ADWENTU  - 6 XII   (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow.  

                                         i zbiórka przed kościołem na pomoc dla kościoła na Wschodzie)   
 8.00 – za ++ rodz. Joachima i Ernę Mainka, Franciszka Gołąbek, dziadków i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MB Dobrej Rady i św. Ja 
      dwigi z podz. z pr. o bł. i dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża dla całej Rodziny  
 
14.30 –  nabożeństwo   



Ogłoszenia parafialne 
29 XI 2015 

 
 
1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30 z poświęceniem wieńców,  świec 

adwentowych i opłatków.  
 

2. Rozpoczynamy Adwent. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w Roratach. 
Roraty będą wieczorem o 17.45 od poniedziałku do piątku. Jak co roku zwracam się z 
prośbą o sponsoring drobnych nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.   

 
3.   W piątek o g. 11.00 Barbórkowa Msza św. w int. Górników i ich rodzin.  Po Mszy 

św. modlitwa na cmentarzu, a po niej spotkanie Górników w Świetlicy. 
 
4. W piątek Bp Ordynariusz udziela dyspensy od potraw mięsnych. 
 
5. W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe po 20 zł, opłatki, świece Caritasu po 12 i 5 zł  i 

kalendarze. 
 
6. Wójt Gminy i Biblioteka zapraszają 6 XII od 12.30 na spotkanie mikołajkowe i jarmark przy 

Urzędzie Gminy. (Mikołaj od 13.00 -14.00). 
 
7. 18 XII o 13.30 odbędzie się zbiórka elektrośmieci na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
 
8. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 5 XII - Zagata, Iwan, Dubiński, Wiśniowiecki, Grandys, 

Podkowik, Wołoszyn, Marzec, Smolik Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu 
nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
9.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-

zji i Semin. Duchow. i zbiórka przed kościołem na pomoc dla kościoła na Wschodzie. 

 
 
 

Przybądź Panie, bo czekamy!` 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek - po Roratach,  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  


