
 

2/2016 (859)          NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO           10 I 2016 

___________________________________________________________________________________ 

Plan wizyty duszpasterskiej - kolędy 2015 / 2016 
 Przezchlebie       

 

Lp. Data Dzień Ulica 

1. 4 I Poniedziałekg. 14.00 Mikulczycka 32 – 72 , 73-65  i Wodna 
2. 5 I Wtorek         g. 14.00 Mikulczycka 57- 29 

3. 6 I Środa            g. 14.00 Mikulczycka 27- 1 i Łączna 
4. 7 I Czwartek     g. 14.00 Jelina, Polna, Zielona, Mikulczycka 30 – 4 
5. 8 I Piątek           g. 14.00 Leśna 29 – 22, Dworcowa 10 – 17, 37, 39, Sosnowa 

6. 9 I Sobota          g. 14.00 Stawowa od 1 
7. 10 I Niedziela      g. 14.00 Szkolna 23 - 1 

8.  11  I Poniedziałekg. 14.00 Leśna 20 - 2 

9. 12 I Wtorek         g.14.00 Szkolna 47- 25 
10. 13 I Środa            g. 14.00 Dworcowa  8, 15, 1 - 11 

 

   Ziemięcice 

 

Lp Data Dzień Ulica 

1. 15 I Piątek           g. 14.00 Mikulczycka  6b, 6a, 2b - 12 
2. 16 I Sobota          g. 14.00 Mikulczycka  114 –71, Wichrowa 

3. 18 I Poniedziałekg. 14.00 Mikulczycka od  88 – 20 (parzyste) 

4. 19 I Wtorek         g.14.00 Kościelna, Mikulczycka 6, Szkolna 

5. 20 I Środa           g. 14.00 Polna 26 - 1 (obydwie  strony) i Słoneczna 

6.  21 I  Czwartek      g.14.00 Mikulczycka od 69 – 5 (nieparz.) i Żniwna 
7. 22 I Piątek            g.14.00 Wiejska  1 - 26 
8. 23 I Sobota          g. 14.00 Średnia 3 – 10, Wiejska 7-15, 28 - 36 

9. 24 I Niedziela       g.14.00 Łączna  25 do 1 (cała) 

 

Na kolędę przygotowujemy siebie i mieszkanie. 

Na stole czysty obrus, krzyż, świece i woda święcona w głębszym naczyniu. 

Sprzęt audio-wideo wyłączony, zwierzęta (psy, koty i inne) pozamykane. 

 

www.swietoszowice.pl 



Przygotowanie do Chrztu świętego 
 

Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i 
mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. 
Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. 
Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wiary 
Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.   
Czas i miejsce chrztu 
Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. 
Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.  
Obowiązki rodziców 
Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nad-
przyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do 
religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do 
usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Według przepisów Prawa 
Kanonicznego (kan. 868) do godziwego udzielenia chrztu musi istnieć m. in.  uzasadniona 
nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. „Uzasadniona nadzieja” jest oparta na 
życiu religijnym rodziców dziecka. Jeśli tego brak chrztu należy odmówić lub odłożyć w 
czasie, aż zniknie przyczyna. Po chrzcie mają obowiązek doprowadzenia dziecka do pozna-
nia Boga, jak również przygotowania do przyjęcia pozostałych sakramentów. Do chrztu 
przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu) - o ile nie ma przeszkody prawnej.   
Imię dziecka 
Imię dziecka ma świadczyć o przynależności do Kościoła. Dlatego też nie powinno się ule-
gać modzie i wybierać dziwacznych imion.  
Rodzice chrzestni. 
Rodzice chrzestni są wybierani po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wychowaniu 
dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania wychowania dziecka we-
dług zasad wiary. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:  
ukończony 16-ty rok życia i jest po bierzmowaniu,  żyją bardzo religijnie – tu względem 
chrzestnych są duże wymagania. Oznacza to między innymi,  że jeśli są małżonkami to ma-
ją ślub kościelny.  Chrzestnym nie może być osoba, która żyje z inną, ale nie mają ślubu. 
Nie może być chrzestnym ten, kto rzadko chodzi do kościoła lub wcale; kto zamiast do ko-
ścioła notorycznie stoi przed kościołem na ulicy. Nie może być chrzestnym ten, kto nie zna 
podstawowych prawd wiary i jest przeciwny nauczaniu Kościoła. Chrzestni muszą być w 
stanie łaski uświęcającej (bez grzechu) i wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Wg tra-
dycji matka chrzestna przygotowuje biała szatę, a ojciec chrzestny  świecę chrzcielną. Ro-
dzice chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mo-
gą być rodzicami chrzestnymi i byli na nauce przedchrzcielnej  
Zgłoszenie dziecka do chrztu. 
Dokonują tego rodzice przedstawiając: akt urodzenia dziecka, dane swoje (w tym parafia i 
data ślubu kościelnego) i rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszk.).  
Terminy:  Nauka przedchrzcielna - w ostatnią sobotę miesiąca w kancelarii bezpośrednio 
po Mszy  wieczornej. Chrzest i roczki - na Mszy św. wieczornej w I-szą sobotę miesiąca 



Intencje  mszalne 10 -  17 I 2016 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  - 10 I   (kolekta na nasz kościół) 

DZIEŃ  ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 8.00 – za + Alfreda Szyszka z ok. ur., i r. śm., rodz. Marię i Pawła Szyszka, Annę i Wince 
            tego Krafczyk 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Jerzego Kurpas w 15 r. śm., dziad 
            ków i ++ z pok. Kurpas, Cwynar, Brol, Leś oraz o B. bł. i zdr. dla Karola z ok ur. 
12.00  - 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu 
 
PONIEDZIAŁEK   - 11  I   
 9.00 – za + męża Zygfryda, jego teściów i d. w cz.c. 
 
WTOREK  - 12 I   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Marię, Norberta, Diete-
ra, Gerdę, Henryka i Dorotę Miczka, Agnieszkę, Franciszka i Józefa Iwan, dziadków i 
krewnych 2) za + Henryka Schuwald, Stanisława i Martę Schuwald, Otylię i Adolfa Kernert  
3) do B. Op.  pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 25 r. ślubu Kornelii i Janusza z pr. 
o błog. i zdr. dla całej Rodziny  4) za + Małgorzatę Kłaczka w 30 dz. po śm.5) za + męża 
Bogdana Szandurskiego w r. śm., teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, szwagrów 
Józefa i Jana 6) za ++ rodz. Waltera i Marię Nowok, dziadków Nowok, Bednorz, Matlok, 
Gowin i ++ z pok. 7) za+ ojca Wiktora Rother w r. śm, jego żonę Gertrudę, matkę Rut Ze-
iner, dziadków Kapek, Kanppe, Zeiner, Niesporek i ++ z tych rodzin 8) za + matkę Felicję 
Glagla w r. śm., ojca Jerzego i ++ z pok. 9) za + syna Krystiana Schneider i ++ z pok. 10) 
do B. Op. pw MB Uzdrowienia Chorych i św. Rity z podz. za szczęśliwy przebieg zabiegu i 
z pr. o powrót do zdrowia i bł. dla całej Rodziny11) za + Wilhelma Daniel, Gertrudę i KOn-
rada Daniel, rodzeństwo Karola, Alicję, Ernę, Annę Bieniek, Joachima Szmatloch i ++ z 
pok. 
 
ŚRODA  -   13  I  
 8.00 – za + siostrę Jadwigę w dn. ur. 
 
CZWARTEK  - 14  I 

 8.00 – int. wolna 
 
PIĄTEK  -  15  I 

 9.00 – int. wolna 
 
SOBOTA  -  16  I   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Juliusza Gajda, żonę 
Martę, 3 braci, męża Wilhelma, syna Andrzeja 2) za + Dietera i Jerzego Korgel i ++ z pok. 
3) za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowowlik, Dominika Szeja, brata Herberta, dziadków 
Kowolik, Gurowiec i pok. z obu str. 4)do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. z pr. o bł. dary 
Ducha Świętego i zdr. z ok 18 ur. Roberta Pałęga i w int. całej Rodziny i dziadków 5) za ++ 
rodz. Pawłą i Marię Woźnica, Alfreda i Elżbietę Kropsz, córkę Klaudię Miczka i ++ z pok. 
Woźnica, Kropsz, Skowronek 



II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 I   (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za + Erwina Szyszka w I r. śm 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
14.30 – XVIII  ZIEMIĘCICKIE KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU 

Ogłoszenia parafialne 
10 I 2016 

 
 
 

1. W dzisiejszą  niedzielę  przypada dzień udziału naszej Parafii w tzw. Wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcam wszystkich  do gorliwego udziału. 
Niech będą śpiewy uwielbienia i modlitwy, ale też i cicha modlitwa serca. Porządek 
adoracji: 

          12.00 - członkowie Żywego Różańca i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa  
          13.00 - parafianie z Przezchlebia 
          14.00 - parafianie ze Świętoszowic 
          15.00 - czciciele Bożego Miłosierdzia  
          16.00 - rodzice z małymi dziećmi 
          17.00 - parafianie z Ziemięcic 

    18.00 -  zakończenie Adoracji 
 

2. Nasze XVIII Ziemięcickie Kolędowanie przy żłóbku będzie w niedzielę 17 stycznia. 

 

3. W styczniu są wolne intencje Mszy: 20, 21, 23 g. 18.00, 24 g.8.00 27, 28,29. 

 

4. Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  16 I - Stefański, Burda, Glagla, Wojnar, Chludziński, 

Piecha, Ibrom, Ksionsyk. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzątanie 

jest rano.Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym dniu nie może to niech się zamie-

ni, aby nikogo nie brakowało.  

 

5. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 
 

Boże, błogosław w Nowym 2016 Roku! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, 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  


