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Z Orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2016.            Cz. I  
W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie 
przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie 
Boga i go doświadczać”. Przez wezwanie do słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 go-
dziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłasz-
cza prorockiego. Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każ-
dy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczył. Dlatego w czasie Wielkiego 
Postu roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego prze-
baczenia i bliskości.  

Tajemnica Bożego Miłosierdzia objawia się w dziejach przymierza między Bogiem i Izrae-
lem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty w miłosierdzie, w każdych okolicznościach gotowy oto-
czyć swój lud wielką czułością i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej dramatycznych mo-
mentach, gdy niewierność zrywa przymierze i trzeba je na nowo ustanowić, w sposób bardziej 
stabilny, w sprawiedliwości i prawdzie. Jest to prawdziwy dramat miłości, w którym Bóg od-
grywa rolę zdradzonego Ojca i męża, a Izrael – niewiernych syna/córki i małżonki. Właśnie 
obrazy z życia rodzinnego – jak w Księdze Ozeasza – pokazują, jak bardzo Bóg pragnie zwią-
zać się ze swoim ludem.  

Ten dramat miłości osiągnął swój szczyt w Synu, który stał się człowiekiem. Jego Bóg na-
pełnił swoim bezgranicznym miłosierdziem, czyniąc z Niego „wcielone Miłosierdzie”. Jako 
człowiek, Jezus z Nazaretu jest w pełni synem Izraela. Uosabia owo doskonałe słuchanie Bo-
ga, które jest wymagane od każdego Żyda, jeszcze dzisiaj stanowiące sedno przymierza Boga 
z Izraelem: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Syn 
Boży jest Oblubieńcem czyniącym wszystko, by zdobyć miłość swojej Oblubienicy, z którą łą-
czą Go więzy bezwarunkowej miłości, uwidoczniającej się w wiecznych zaślubinach z nią.  

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, 
sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż nowym cudem jest, że miłosierdzie 
Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co 
tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam 
one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają po-
magać naszemu bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała i duszy i na podstawie których 
będziemy sądzeni. 

 

www.swietoszowice.pl 



ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  KRAKÓW 2016     
Informacje 

I. Opcja TYGODNIOWA (A) od 25/07 do 01/08/2016: 
PAKIET A1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma –  
                                                                                                                                    690 zł 
PAKIET A2: wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma – 590 zł 
PAKIET A3: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma – 490 zł 
PAKIET A4: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma  - 190 zł 
 
Przy wyborze pakietów, zawierających zakwaterowanie możliwe jest poproszenie o wydłu-
żenie świadczeń o dodatkowy dzień. Wówczas można wybrać pakiety: A1+, A3+ lub B1+. 
PAKIET A1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma 
w  
                         okresie od 25/07 do 02/08/2016  - 760 zł 
PAKIET A3+: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma od 25/07 do  
                         02/08/2016 – 520zł 
 
II. Opcja WEEKENDOWA (B) od 29/07 do 1/08/2016: 
PAKIET B1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma -   
                                                                                                                                    310 zł 
PAKIET B2: wyżywienie, transport ubezpieczenie, plecak pielgrzyma - 250 zł 
PAKIET B1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma 
w          
                         okresie od 29/07 do 02/08/2016 - 390 zł 
 
III. Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C)  30 i 31/07/2016 
PAKIET C: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma – 150 zł 
 
Objaśnienia 
Nocleg pielgrzyma - nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku namiotowym. Do noclegu 
przypisane jest śniadanie, które będzie wydawane na podstawie talonu śniadaniowego. 
Wyżywienie  pielgrzyma -  wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych posiłków dziennie 
(jeden w ciągu dnia i drugi wieczorem) na podstawie dwóch osobnych talonów dla każdego 
pielgrzyma, który wybierze pakiet z wyżywieniem. Każdego dnia pielgrzym będzie miał do 
dyspozycji dwa talony, do zrealizowania w dowolnej kolejności: talon na posiłek dwuda-
niowy i talon na posiłek trzydaniowy. 
Ubezpieczenie pielgrzyma - Ubezpieczenie NW, KL i OC objemujące okres pobytu na 
ŚDM w Krakowie. 
Transport pielgrzyma - Przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta oraz z miejsc 
noclegu do centrum wydarzeń i miejsc Wydarzeń Centralnych. 
Plecak Pielgrzyma- Materiały religijno-informacyjne oraz inne produkty niezbędne i po-
mocne w pełnym uczestnictwie w ŚDM.  

WIEK UCZESTNIKÓW – 14 - 30 lat  (poniżej 18 pod opieką dorosłej) 
 

Zebranie dla chętnych w sobotę 20 lutego po Mszy  wieczornej 



Intencje  mszalne 14 -  21  II    2016 
I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 14  II   (kolekta na nasz kościół)  
 8.00 – za + męża Ingberta, rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka,  Annę i Antoniego Wilczek     
            i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       I-sza nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   - 15 II       
18.00 – int. wolna 
 
WTOREK  - 16  II     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Henryka Mular-
czyk w  r. śm., syna Andrzeja, szwagra Józefa, rodz. Mularczyk, Anastazję Żyłka, 2 mężów, 
Iwonę i Jacka Pilarskich, Jerzego Długosz, Barbarę Progsza i d. w cz.c. 2) za + Pawła Polo-
czek, Marię i Stefana Poloczek, Anielę i Mieczysława Lisieckich,  Adolfa i Sebastiana Szy-
gułę 3) za + Engelberta Janik w 6 r. śm. 4) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i 
Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 5) za + mężą Alojzego 
Poloczek, z ok. ur., jego braci Franciszka i Henryka, szwagierki Urszulę i Różę 6) za + 
Małgorzatę Kłaczka (od mieszkańców Świętoszowic)  7) za + Barbarę Nowak (od miesz-
kańców Piaskowni) 8) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski  w 
dniu urodzin Teresy Kupczak z pr. o błog. i zdr. dla  całej Rodziny 9) za + Aleksandra Bi-
skupek w 4 r. śm., teściów Emilię i Maksymiliana Biskupek, rodz. Helenę i Jana Milicz, 
babcię Jadwigę, Małgorzatę i Wernera Szuwald, Huberta Lis oraz  zpr. o B. bł. i zdr. 10) do 
Bożego Miłosierdzia pw. MB Uzdr. Chorych z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalszą op. i 
zdr.  
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
ŚRODA  - 17  II     
18.00 - za ++ rodz. Anastazję i Emila Lissek w r. śm., Hildegardę i Herberta Lissek , męża  
             Ambrożego Sikora, rodz. Adelę i Jerzego Hatlapa i ++ z pok. Lissek, Sikora 

 
CZWARTEK  -  18  II     
18.00 – za + Ignacego Szeląg w I r. śm. 
PIĄTEK  -  19  II    
17.45 – int. wolna 
    - Droga Krzyżowa 

 
SOBOTA  -  20  II    
18.00 – za + matkę Elżbietę Grzegorczyk w 10 r. śm., ojca Gintera, brata Krystiana, dziad 
              ków i pok. z obu str  
II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 21  II   (kolekta na nasz kościół)  
 8.00 – int. wolna 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       II-ga nauka przedślubna      



Ogłoszenia parafialne 
14  II 2016 

 
1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne będzie nam  
     głosił ks. Michał Zurzycki  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na  
     Boży Grób.  
 
2. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach I-sza nauka przedślubna w salce obok. 
 
3. Na drugiej stronie informatora informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży  
      w Krakowie. 
 
4. We wtorek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. zbiorową i nabożeń   
      stwo ku czci św. Jadwigi, nasze Patronki (kancelaria będzie nieczynna). 
 
5.   W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
6. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek (mimo iż są ferie).  
 
7. Dyrektor Caritas zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku  

realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła miłosierdzia.  
 

8. Odnowienie misji parafialnych odbędzie się po Świętach Wielkanocnych tj. od 6 – 
10 kwietnia br. ze względu na wyjazd o. Jozafata do Rzymu.  
 

9.  W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach II-ga nauka przedślubna. 
 
10.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  20 II - Świtala, Piernikarczyk, Klimala, Szyguła, 

Szyguła, Szuwald, Dul, Skandy. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli 
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie   
brakowało. 

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

 
 
 
 

Wysławiajmy Pana, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek nieczynna, 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  


