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___________________________________________________________________________________ 

 
Drodzy Parafianie! 
 
„Radujcie się w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (...) Pan jest blisko!”. Słowa św. 
Pawła Apostoła  z  Listu do Filipian stanowią kwintesencję całej liturgii słowa przeżywanej 
dzisiaj trzeciej niedzieli Adwentu. 
 

I. Rok Miłosierdzia 
W tym roku jest dzisiejsza III Adwentowa Niedziela Radości  naznaczona jest rozpoczętym  
Rokiem Miłosierdzia. Jego początek papież związał z uroczystością Niepokalanego Poczę-
cia NMP a zakończenie Roku Świętego ma nastąpić w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata”.  
II. Brama Miłosierdzia 
Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła obchodom Roku Świętego towarzyszy zawsze 
otwarcie Drzwi Świętych.8 grudnia dokonał tego papież Franciszek w bazylice św. Piotra w 
Watykanie. Dziś czyni to w swojej katedrze, czyli bazylice św. Jana na Lateranie. 
Papież Franciszek postanowił, aby w Roku Świętym Miłosierdzia zostały otwarte Drzwi 
Święte we wszystkich katedrach na całym świecie, a także w wybranych przez biskupów 
sanktuariach i innych kościołach jubileuszowych. Te drzwi będą nosić nazwę Bramy Miło-
sierdzia i będą symbolem otwartych zawsze na oścież drzwi domu miłosiernego Ojca, który 
czeka na powrót każdego swojego syna z najdalszych granic grzechu i zagubienia. 
 

III. Misjonarze miłosierdzia 
Ojciec św. zapowiada, że w Roku Jubileuszowym wyśle do całego Kościoła misjonarzy mi-
łosierdzia. Będą to kapłani, którym papież udzieli władzy przebaczenia grzechów zarezer-
wowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Misjonarzami 
miłosierdzia będą więc przede wszystkim kapłani spowiednicy, będą nimi rekolekcjoniści i 
misjonarze przygotowujący nas na spotkanie z Bożym miłosierdziem.  
 

IV. Pielgrzymka jubileuszowa 
Wymownym znakiem powrotu człowieka do miłosiernego Ojca powinna stać się piel-
grzymka jubileuszowa, która również jest nieodłącznym elementem Roku Świętego. Bę-

 

www.swietoszowice.pl 



dziemy mogli pielgrzymować do najbliższego kościoła jubileuszowego, aby w nim dostąpić 
łask jubileuszowych.  
 

V. Odpusty jubileuszowe 
Każdy Rok Święty związany jest z możliwością zyskiwania odpustów jubileuszowych. Tak-
że i w Roku Miłosierdzia papież postanowił, aby wszyscy, którzy przekroczą Bramę Miło-
sierdzia 
- po spełnieniu zwyczajnych warunków (spowiedź, Komunia, modlitwa w intencjach Ojca 
św., brak przywiązania do grzechu) 
- mogli zyskać odpust zupełny, uczestnicząc we Mszy św. i podejmując refleksję nad mi-
łosierdziem.  
 
VI. Uczynki miłosierne 
Mottem Roku Jubileuszowego są słowa: „Miłosierni jak Ojciec”.  
„Jest moim gorącym życzeniem - pisze papież Franciszek - aby chrześcijanie przemyśleli 
podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to spo-
sobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa. W 
okresie Wielkiego Postu podejmiemy wspólnie refleksję nad tymi uczynkami, ale już teraz 
powinniśmy zacząć je pełnić na co dzień, aby być miłosiernymi jak Ojciec. 
_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Intencje  mszalne 13 – 20 XII  2015 
 
III NIEDZIELA  ADWENTU GAUDETE - 13 XII         (kolekta na nasz kościół)   
 8.00 – za + Helmuta Biskupek z ok. ur. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ z rodzin Suchy, Bosek, Grzechca,  
                                                                                                                       Hajda, Cudok  
14.30 –  nabożeństwo i Jarmark Adwentowy  
 
 
PONIEDZIAŁEK   - 14 XII  św. Jana od Krzyża, kapł. i dra  K-ła  
17.45 – za + męża Ernesta w dn.ur., rodz. Biskupek, Porwoł, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra  
            Engelberta, Rafała i Elfrydę Nierobisz, pok. z obu stron 
 

WTOREK  - 15 XII   
17.45 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, męża Wernera, rodz. Zofię i Romana Cipa,  
             zięcia Fryderyka Milan 
 
ŚRODA  -   16  XII           
17.45 – 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 + męża 
Henryka Mularczyk, syna Andrzeja, rodz. z obu str. i ++ z pok. i d. w cz.c. 3) za + męża 
Waltera, rodziców Bomba, Dudek, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 6 szwagrów, 
szwagierkę i ++ z pok. 4) za ++ ojców i dziadków 5) za + ojca Norberta Sikora, Gertrudę i 
Floriana Sikora, Zofię, Józefa, Alfreda i Ernesta Materla i ++ z pok. 6) do B. Op. pw. 
MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o B. bł. i zdr.  7) za + Konrada i Paulinę 
Król, braci Bernarda, Zygfryda i Jerzego, dziadków i ++ z pok.  
 
CZWARTEK  - 17  XII    
17.45 – za ++ rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy i ++ z pok.  
PIĄTEK  -  18  XII      
17.45  –  za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, Gertrudę i Floriana Sikora, 3 siostry, 2 braci,  
              szwagrów i ++ z pok. 
SOBOTA  -  19  XII     
 
18.00 – w int. r.dz Michała Kowolik 
IV NIEDZIELA  ADWENTU - 20 XII         (kolekta na nasz kościół)   
 8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła, Hildegardę i Henryka Lis, Martę, Pawła i Marię Sikora,  
           Józefa i Ambrożego Sikora, Martę i Jana Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Micz 
           ka, Herberta Szeja i pok.  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
         - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Zygfryda Spende z pr. o  
            B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
        - do B. Op. i Ducha Świętego pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z  ok.18 ur.  
          Beniamina Miczka z pr. o B. bł. i opiekę dla całej Rodziny 
14.00 –15.30 – okazja do Spowiedzi 



 

Ogłoszenia parafialne 
13 XII 2015 

 
1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30. Po nabożeństwie odbędzie się Jar-

mark Adwentowy organizowany przez Radę Parafialną i Młodzież z Wolontariatu 
Światowych Dni Młodzieży. Zachęcam do nabywania świątecznych pierników, 
stroików robionych przez naszą młodzież. Dochód jest przeznaczony na wsparcie 
Dni Młodzieży 
 

2. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w Roratach. Roraty będą wieczo-
rem o 17.45 od poniedziałku do piątku. W imieniu Dzieci dziękuję sponsorom za 
nagrody.  

 
3.  W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe, opłatki i kalendarze. 
 
4. 18 XII czyli w piątek o 13.30 odbędzie się przed świetlicą zbiórka elektrośmieci na Pomoc Ko-

ściołowi w Potrzebie.  
 
5. W przyszłą niedzielę od 14.00 – 15.30 okazja do Spowiedzi przedświątecznej 
 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 19 XII - Buchta, Wilczek, Wilczek, Wilczek, Salwi-

czek, Oczko, Jakubczyk, Ogonek, Gałązka, Gałązka. 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. 

 
 

 

   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  

 


