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Z Listu Pasterskiego Biskupa Gliwickiego na Wielki Post: „Wielkie jest miłosierdzie Boże” 

 
Tegoroczny czas naszego wewnętrznego wysiłku ma przebiegać pod znakiem pogłębienia 
naszej świadomości o wielkiej prawdzie, dzięki której żyjemy w nadziei dojścia do 
wyznaczonego nam celu, którym jest osiągnięcie zbawienia. Siłą sprawczą tego dążenia jest 
Boże miłosierdzie, okazywane przez Stwórcę swoim umiłowanym stworzeniom. Prawdę 
niniejszą stawiamy sobie przed oczy dzięki wrażliwości Ojca Świętego Franciszka, który 
obecny rok ustanowił czasem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, a na Wielki Post 
wybrał praktyczny wymiar dochodzenia do dojrzałej naszej postawy: „Chcę raczej 
miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13). Miłosierdzie jest ustawicznym procesem, aktywnie 
narastającym dzięki zbliżaniu się Boga do człowieka i oczekiwaniu na jego odpowiedź. 
Dobrze przy tym wyczuwamy, że to my jesteśmy adresatami tej wyrozumiałej inicjatywy 
Bożej, że wiele w niej pogodnego oblicza Stwórcy, by nikt z nas nie czuł się zapomniany 
czy odrzucony.  
   Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Ono otwiera nasze serca na nieszczęście bliźniego, 
na ukryte cierpienie, biedę materialną i na każdy rodzaj bólu: na cierpiące dziecko, czy 
rodzinę przeżywającą trudności, na bezdomnego, młodego człowieka, który nie widzi sensu 
życia, na samotną starszą osobę, czy na uchodźcę, a także na tych, którzy nie mają dostępu 
do wykształcenia, do sztuki, do kultury. To tylko przykładowe sytuacje, w których trzeba 
posiadać „wyobraźnię miłosierdzia”. 
 
     Umiłowani! Nie wystarczy tylko wiedzieć o miłosierdziu i o nim nawet jak najpiękniej 
opowiadać. Do kierowania się postawą  miłosierdzia trzeba dojrzewać. Konkretny program 
i konkretne czyny miłosierdzia zaczynają owocować dopiero w najtrudniejszym punkcie, od 
którego rozpoczyna się wzrost wszystkich miłosiernych uczynków: tym punktem jest 
przebaczanie każdemu, którzy wyrządzili zło, zadali ból, odebrali radość. To będzie nasze 
największe zwycięstwo osobiste. Tylko w taki sposób można chronić się przed brakiem 
nadziei i szukaniem odwetu.  
     Najważniejszą decyzją musi być wejście na nową drogę. By to umożliwić Ojciec Święty 
Franciszek zdecydowanie podkreśla, że skutecznym sposobem do osiągnięcia tego celu 
pozostaje nade wszystko szczera spowiedź, która skutecznie poprowadzi nas do akceptacji 
samego siebie, do uzdrowienia relacji z ludźmi.  

 

www.swietoszowice.pl 



     Nie może też zabraknąć żarliwej modlitwy, bo ona otwiera drzwi do naszych serc. 
Módlmy się wzajemnie za nas wszystkich, byśmy wytrwali w dobrych postanowieniach na 
drogach miłosierdzia. Udział w nabożeństwach i rozważaniach Drogi Krzyżowej, Gorzkich 
Żali i innych formach indywidualnych praktyk wielkopostnych niech umacnia z Chrystusem 
i Jego zwycięstwem nad wszelkich złem. 
     Na tę drogę miłosiernego trwania z serca Wam błogosławię.   Wasz biskup + Jan Kopiec 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Intencje  mszalne 28 II - 6  III    2016 
III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   – 28  II   (kolekta na nasz kościół)  
 8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego Sikora, 2 siostry, Oty 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       III-cia nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   - 29  II        
18.00 – za + w Niemczech Henryka Bleichert, jego rodziców i teściów Ganszczyk 
 
WTOREK  - 1  III     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + matkę Lidię Frychel, 
dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela 
Goławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski  i 
++ z pok. 3) za + męża Andrzeja Langer, ojca Wilhelma, 3 braci, Juliusza i Martę Gajda, 
Klarę i Jana Langer 4) za ++ rodz. Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Jółzefa Broja, Er-
nesta i Erykę Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka, Franciszka Szymaczek i ++ z pok. 
Szczeponik, Szymaczek, Broja, Kytzia 5) za + męża Piotra Thomanek w 2 r. ś., rodziców 
Sławicki, Thomanek i ++ z pok. 6) za + Pawła Grzegorczyk w r. śm. i ++ z pok. 
 
ŚRODA  - 2  III     
18.00 – za + Annę Kulosa  (od sąsiadów) 

 
CZWARTEK  -  3  III                    DZIEŃ  MODLITW O POWOŁANIA         
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 
 
PIĄTEK  -  4  III    I-szy piątek                św. Kazimierza, królewicza                                                                                         
17.45 –  za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + ojca Gintera  
             Grzegorczyk w 9 r. śm., matkę Elżbietę, brata Krystiana, dziadków i pok. z obu str.  
   - Droga Krzyżowa 
 
SOBOTA  -  5  III   I-sza sobota 
 8.00 – w int. Czcic. Różańca św. 
 
18.00 – za ++ rodz. Klarę, Gertrudę i Antoniego Biskupek, Hildegardę i Alfonsa Gogolin,  
            rodzeństwo, Małgorzatę i Bruno Biskupek, szwagra Augustyna, dziadków, pokr.  
           Szeliga, Kaleta, Helmuta Höppner, Wendelina Długosz, Annę Thiller 
 
IV NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU   LAETARE  – 6  III   (kolekta na Diecezję 
8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika           i Semin. Duchowne)  
           Milan, siostrę Matyldę, 2 braci, bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 4   
           szwagrów, szwagierkę i ++  z pok. Milan, Spende, Szyszka 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym       IV nauka przedślubna      



Ogłoszenia parafialne 

28 II 2016 
 

1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks. Mi 
     chał Zurzycki  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób.  
 
2. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach nauka przedślubna w salce obok.  
 
3.   W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
4. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek. 
   
5. Młodzież do Bierzmowania zapraszam w środę. Bierzmowanie 26 kwietnia.  
 
6. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
 
7. Ruch Szensztacki zaprasza na nocne czuwanie na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd  
     05.03.2016 r. o godz. 18.00 z Łabęd , powrót ok godz. 04.30; koszt 25 zł od osoby.     
     Zapisy i szczegóły u Państwa Szczeponik tel. 32/2336929 lub 503 034 253. 
 
8.  Sprzątanie kościoła Ziemięcice:  5 III - Zachura, Szczypała, Milan, Mularczyk, Mu-

larczyk,  Kurpios, Kokoszkiewicz, Cybulski.  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy 
kościoła jeśli sprzątanie jest rano. 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 nasz kościół  

 
 
 
 

Panie, umacniaj nas łaską swoją! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

Uczynki miłosierdzia wzglądem duszy     Uczynki miłosierdzia względem ciała 
1. Grzeszących upominać.                                1. Głodnych nakarmić.  
2. Nieumiejętnych pouczać.                             2. Spragnionych napoić.  
3. Wątpiącym dobrze radzić.                            3. Nagich przyodziać.  
4. Strapionych pocieszać.                                4. Podróżnych w dom przyjąć.  
5. Krzywdy cierpliwie znosić.                          5. Więźniów pocieszać.  
6. Urazy chętnie darować.                              6. Chorych nawiedzać.  
7. Modlić się za żywych i umarłych.              7. Umarłych pogrzebać.  
 

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  


