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Drodzy Parafianie! 

 

Wiele razy wypływali na połów razem z Jezusem. Wiele razy karmili się chlebem i 
rybami, które On im dawał. I choć dobrze pamiętają radość tamtych wspólnych 
spotkań i głębokie przeżycia dni spędzonych z Mistrzem, cieszą się tą chwilą przy 
ognisku, jakby to wszystko działo się po raz pierwszy: "Żaden z uczniów nie od-
ważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus 
przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę".  

Za tymi prostymi gestami, które nie potrzebują ani słów, ani jakiegokolwiek 
tłumaczenia, kryją się dni, miesiące i lata, które stworzyły między Jezusem i Jego 
uczniami silną i głęboką więź, która przekracza granice codzienności. Za prostymi 
gestami, które każdy z uczniów z łatwością mógł rozpoznać i zrozumieć, kryje się 
tajemnica osobistego spotkania z Chrystusem: wezwanie, słuchanie słowa Bożego, 
przemiana życia i wreszcie radość, bo "Pan prawdziwie zmartwychwstał"!  

Słowo Jezusa Zmartwychwstałego na nowo budzi nadzieję: Zarzućcie sieć po 

prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Odpowiedzią uczniów jest wiara rodząca czyn 
posłuszeństwa: Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Nadzieja stała się niejako pomostem między Słowem Jezusa a czynem uczniów. 
Rozbudziła wiarę, która w swej istocie jest odpowiedzią człowieka na Boże we-
zwanie. 

Niech każda Ewangelia o zmartwychwstaniu będzie dla nas zachętą, by powra-
cać do słów, gestów i wydarzeń, które przybliżały nas do Jezusa i pogłębiały naszą 
wiarę. To właśnie w dniu zmartwychwstania wszystko na nowo się wyjaśnia i na 
nowo nabiera znaczenia. 

 

 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 10 - 17 IV   2016 
 
III NIEDZIELA   WIELKANOCNA  – 10  IV   (kolekta dla ojców franciszkanów) 
 8.00 – za + męża Erwina Szyszka, jego rodz. Wilhelma i Luizę,  rodzeństwo   i ++ z pok.  
           Szyszka, Frejno 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 – nabożeństwo. Procesja do Krzyż Misyjnego   
 
PONIEDZIAŁEK  - 11  IV   
18.00 - za + męża Karola Spende, poległego brata Alfreda Milan w r. śm., rodziców,  
            teściów, rodzeństwo i ++ z pok. Milan, Spende, Szyszka 
 
WTOREK  - 12  IV     
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 ++ rodz. Emilię i Adolfa Klak, męża Herberta Fabryczek, jego rodz., braci 
Jerzego, Eryka i jego żonę, 3 synów, 3 szwagrów, szwagierkę Różę, i ++ z rodz. Klak, 
Miosga, Fabryczek, Król, za + Jana Kochaneckiego 3) za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma Ki-
jas, Anastazję i Henryka Pradela, dziadków z obu stron, braci Helmuta i Rudolfa, bratowe i 
++ z pok. 4)za + Martę i Stanisława Schuwald, ich syna Henryka i pok. 5) za ++ rodz. Ur-
szulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, wujków Alojzego i Henryka, jego 
żonę, dziadków Poloczek, Goławski i ++ z pok. 6) za + Gertrudę Pudło w 30 dz. po śm. 
7)za + Otylię Kirszniok w 3 r. śm., męża Jan, rodziców, teściów i pok. z obu stron 8) za + 
Bernarda Szuwald (od sąsiadów) 
 
ŚRODA  - 13  IV          MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – za ++ rodz. Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Fran  
             ciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora 
 
CZWARTEK  -  14  IV    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za ++ rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbiętę i Rajmunda Mainka, brata Erhar 
             da, szwagra Wolfganga i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  15  IV     
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, Leokadię i Józefa Wolny, kuzynów Wernera i  
             Joachima i ich rodziców i dziadków z obu stron 
 
SOBOTA  -  16  IV    
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Erharda Mainka w 2 r. śm., 
jego rodz. Rajmunda i Elżbietę, Otylię Cierlica  i ++ z pok. 2) za + Dawida Piecha w 2 r. 
śm. 3) za + Bernarda Szuwald w 30 dz. po śm. 4) ) za + Łucję i Mariana Fordymackich, 
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 5) za + matkę 
Małgorzatę Nierobisz w 5 r. śm, ojca Michała i ++ z pok.  
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 



IV NIEDZIELA   WIELKANOCNA  – 17  IV   (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Herberta i Juliannę Hajda, Romana i Łucję Spende, dziadków z obu  
            stron i ++ z pok.  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzymane łaski z ok 50 ur. Grzegorza Iwan z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – nabożeństwo o dar powołań 

 

Ogłoszenia parafialne 
10 IV 2016 

Serdeczne Bóg zapłać o. Jozafatowi za posługę Odnowienia Misji. 
1.  Dziś po południu zapraszam na nabożeństwo i procesję do krzyża o 14.30. 
2.   Bierzmowanie będzie w naszym  kościele  w środę 27 kwietnia ( a nie 26) o g.16.00. 
3.  W środę Msza szkolna dla dzieci  a w czwartek Msza dla Młodzieży. 
4.  W piątek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych. 
5.  W sobotę spotkanie dla Młodzieży z wolontariatu ŚDM i wszystkich chętnych o 15.00. 
6.  W sobotę przypada też 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. zbiorową i na  
     nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
7.  Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza Młodzież na Dzień Otwartych Drzwi  
     w sobotę 30 kwietnia. Zgłoszenia drogą internetową: www.seminarium.opole.pl  
8.   Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 16 IV -  Kukuła, Lesiak, Knop,Warzecha, Gra 
       bińska, Budzik, Schneider, Schneider. 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.  
 
 

Chryste Zmartwychwstały,  

uwielbiamy wielkie miłosierdzie Twoje! 
 

 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 
I.  Kasperidus Robert, Świętoszowice i Kowolik Anita, Ziemięcice 
II. Świentek Łukasz, Toszek i Skoludek Marta, Przezchlebie 

 

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 12401343 1111 0000 2359 2502  

 


