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Z Orędzia Ojca św. na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Kościół matką powołań 
Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy ochrzczeni 
mogli doświadczyć radości z tego, że należą do Kościoła! I by mogli odkryć na nowo, że 
powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bo-
żego i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem miłosierdzia i „ziemią”, na któ-
rej powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc... 

Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty. Bóg powołuje nas do bycia 
częścią Kościoła, a po pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne po-
wołanie. Drogą powołaniową idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan nas obdarza: 
jest to współ-powołanie… 

W tym Dniu, poświęconym modlitwie o powołania, pragnę zachęcić wszystkich wier-
nych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za pielęgnowanie i rozeznawanie powołań… 

Powołanie rodzi się w Kościele. Od chwili pojawienia się powołania potrzebny jest odpo-
wiedni „zmysł” Kościoła. Nikt nie jest powołany wyłącznie dla jakiegoś określonego regio-
nu ani dla jakiejś grupy czy ruchu kościelnego, ale dla Kościoła i dla świata. … Odpowia-
dając na Boże powołanie, młody człowiek widzi, jak poszerza się jego postrzeganie Kościo-
ła, może lepiej rozważyć rozliczne charyzmaty i tym samym dokonać bardziej obiektywne-
go rozeznania. W ten sposób wspólnota staje się domem i rodziną, gdzie rodzi się powoła-
nie… 

Powołanie wzrasta w Kościele. W czasie procesu formacji kandydaci mający różne powo-
łania winni coraz lepiej poznawać wspólnotę eklezjalną, przezwyciężając ograniczoną wi-
zję, jaką wszyscy mamy na początku. W tym celu przydatne jest  jakieś doświadczenie pra-
cy apostolskiej razem z innymi członkami wspólnoty, na przykład: głoszenie przesłania 
chrześcijańskiego u boku dobrego katechisty;  ewangelizowanie peryferii razem z jakąś 
wspólnotą religijną; odkrywanie skarbu kontemplacji w doświadczeniu życia klauzurowego; 
lepsze poznanie misji ad gentes w kontakcie z misjonarzami; głębsze poznanie duszpaster-
stwa w parafii i  diecezji wraz z księżmi diecezjalnymi. .. 

 

www.swietoszowice.pl 



Powołanie jest wspierane przez Kościół. Po dokonaniu zasadniczego wyboru droga po-
wołaniowa w Kościele nie kończy się, lecz realizuje się w dyspozycyjności do służby, w 
wytrwałości i w formacji permanentnej. Ten kto poświęcił własne życie Panu, jest gotowy 
służyć Kościołowi tam, gdzie on tego potrzebuje.  

Wszyscy wierni są wzywani do uświadamiania sobie eklezjalnej dynamiki powołania, 
aby wspólnoty wiary, na wzór Dziewicy Maryi, mogły stawać się matczynym łonem, które 
przyjmuje dar Ducha Świętego. Macierzyństwo Kościoła wyraża się w wytrwałej modlitwie 
o powołania oraz przez oddziaływanie wychowawcze i towarzyszenie tym, którzy odczuwa-
ją Boże powołanie. Realizuje to również poprzez staranną selekcję kandydatów do kapłań-
stwa służebnego i do życia konsekrowanego. Wreszcie, Kościół jest matką powołań przez 
nieustanne wspieranie tych, którzy poświęcili swoje życie, by służyć innym ludziom. 
Prośmy Pana … 

Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego zbawienia i nieustannie 
wspierasz nas darami Twojego Ducha, obdarz nas żywymi, żarliwymi i radosnymi wspólno-
tami chrześcijańskimi, które byłyby źródłem życia braterskiego, i wzbudzały w młodych lu-
dziach pragnienie poświęcenia się Tobie i ewangelizacji. Wspieraj je w ich zadaniach 
przedstawiania odpowiedniej katechezy powołaniowej i ukazywania dróg szczególnej kon-
sekracji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu powołań, tak aby we wszystkim 
jaśniała wielkość Twojej miłosiernej miłości.  

Maryjo, Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za każdą wspólnotą chrześcijań-
ską, aby, stając się płodna za sprawą Ducha Świętego, była źródłem autentycznych powołań 
do służby świętemu ludowi Bożemu.                                                 Franciscus 

 



Intencje  mszalne 17 - 24 IV   2016 
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 
 
 
PONIEDZIAŁEK  - 18  IV   
18.00 - za + męża Wendelina Długosz, Martę, Feliksa, Jerzego Długosz, Jana, Annę, Stefa 
     nię Hajda, Helmuta Höppner, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Tomanek i ++ z pok. 
 
WTOREK  - 19  IV     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Wilhelma i Ana-
stazję Kowolik, teściów, dziadków, szwagierkę, 2 szwagrów i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Ka-
rolinę i Teodora Pasternok, siostrę Rutę, dziadków Gurowiec, Pasternok i pok. z obu str. 3) 
za + męża Jana, rodz. Piotra i Marię Najbar, Macieja i Annę Barszczak, ++ z pok. i o po-
wrót do zdrowia Marii 4) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z ok 45 r. 
ślubu  z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 5) za + Gertrudę Matyka (od rodziny Cep-
carz) 
 
ŚRODA  - 20  IV          MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z ok 75 ur. Adelajdy Iwan z  
             pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
CZWARTEK  -  21  IV    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i Józefa Michalik i pok. 
 

PIĄTEK  -  22  IV     
18.00 – za + ojca Szczepana Skoludek w 20 r. śm., matkę Lidię, ++ z pok. Skoludek, Main 
              ka i za + Roberta i Ritę Dudek 
 
SOBOTA  -  23  IV   Urocz. Św. Wojciecha, bpa i m. 
  8.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z pr. o B. błog. i zdr.  
 
18.00 – za + Teodora, Zofię, Jerzego i Ditera Korgel i ++ z pok. Korgel, Liszka 
V NIEDZIELA   WIELKANOCNA  – 24  IV   (kolekta na kościół i zbiórka na Ukrainę) 
  8.00 – za + męża w dniu ur. i za + córkę  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
            otrzymane łaski z ok 80 ur. Lidii Spende z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z ok 80 ur. z pr. o B. błog. i  
            zdr. dla całej Rodziny 
14.30 – Nieszpory niedzielne 



Ogłoszenia parafialne 
17 IV 2016 

 
1.  Dziś po południu o 14.30zapraszam na nabożeństwo o dar powołań. 
2.  Bierzmowanie będzie w naszym  kościele  w środę 27 kwietnia ( a nie 26) o g.16.00. 
3.  W środę Msza szkolna dla dzieci (ostatnio było ok 30 dzieci) a w czwartek Msza dla Młodzieży.  
4.   W dniach 20 – 24 kwietnia odbywać się będzie 36 Festiwal Gliwickie Spotkania Chóralne.  
      Plakat w gablotce na zewnątrz. 
5.  Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza Młodzież na Dzień Otwartych Drzwi  
     w sobotę 30 kwietnia. Zgłoszenia drogą internetową: www.seminarium.opole.pl  
6.   Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 23 IV -Nowakowski, Nowakowski, Stec, Gar 
     corz, Ledwoń, Blitek, Pieczko, Glagla. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła  
     jeśli  sprzątanie jest rano. 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 i z  
     polecenia samego Ojca św. zbiórka specjalna na Ukrainę.  
 

Chryste Zmartwychwstały,  

uwielbiamy wielkie miłosierdzie Twoje! 
 

 

Zapowiedzi przedślubne 
II.  Kasperidus Robert, Świętoszowice i Kowolik Anita, Ziemięcice 

 

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  


