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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali  tak, jak Ja was umiłowa-

łem” Te słowa usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii.  Te słowa stanowią sedno naszej 

wiary. Są istotą chrześcijańskiego życia. A jak Jezus miłuje, kocha? – bezgranicznie; do 

końca nas umiłował. Oddał za mnie swoje życie. Dlatego pouczał wcześniej: „Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich"  

Ale okazuje się, że dla Jezusa przyjacielem jest każdy człowiek! Bez wyjątku. A każdy z 

nas po grzechu jest nieprzyjacielem Boga. On za nas umiera, traktując nas wciąż jako przy-

jaciół. Tak więc Jezus naprawdę mówi coś więcej: „oddaj życie nawet za swego nieprzyja-

ciela, za swego wroga, tak jak Ja to uczyniłem". To szaleństwo! Ale taka jest prawdziwa mi-

łość. Aż taka. 

Drodzy! Z naszej słabości do grzechu i upadku, jesteśmy wyciągani miłością miłosierną. 

Cieszymy się, że nas ktoś tak kocha. Przebacza. Podnosi. Sercu przynosi pokój. Obdarza 

światłem nadziei. Pomaga. To jest Boże miłosierdzie. Bóg patrzy z miłością na każdego. Na 

każdego bez wyjątku. I tu często nasze ludzkie spekulacje zawodzą. Trzeba zrozumieć do 

końca, co znaczy, że Bóg kocha każdego. Bóg patrzy z miłością na każdego, poczynając od 

dyktatora o rękach splamionych krwią, a kończąc na nieznośnym sąsiedzie. To nas niestety, 

często gorszy. Dla nas takie miłosierdzie jest bowiem skandalem, kamieniem, o który się 

potykamy. Takie jest jednak właśnie Boże miłosierdzie. 

Drodzy! Powiedzmy sobie szczerze: Gdyby nie miłosierdzie Boga, świat udusiłby się w 

nienawiści. Trzeba miłować jak Jezus nas umiłował. Trzeba miłować jak o. Maksymilian 

Kolbe, jak s. Edyta Stein, jak Jan Paweł II. Jednakże zaczyna się zawsze od siebie; od swe-

go domu; od swoich sąsiadów, by móc kiedyś, być jak oni. Rozejrzyj się wokół siebie, ileż 

okazji, by rozwinąć skrzydła miłości, poświęcając czas, siły czy pieniądze.  

Chodzi o najprostsze działania, będące w zasięgu ręki. Każdy gest miłosierdzia przygoto-

wuje Cię do jeszcze większego. Nie mów nie potrafię, nie mogę ulżyć całej nędzy świata. 

Nie masz robić wszystkiego. Zrób co możesz zrobić, bo każdy gest miłosierdzia przygoto-

wuje Cię do jeszcze większego. 

 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 24 IV – 1 V  2016 
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 
 
PONIEDZIAŁEK  - 25  IV  św. Marka, Ew. 
17.45 - procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje 
18.00 - za + męża Wernera Cipa w r. śm., teściów Zofię i Romana, rodz. Leokadię i Józefa  

           Wolny, zięcia Fryderyka 

 
WTOREK  - 26  IV     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Marię, Teodora i Erhar-

da  Jarocki, Alicję, Pawła, Katarzynę i Jana Woźny i ++ z pok. 2) do B. Op. pw. MBNP i 

św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 3) za + Ger-

trudę Matyka (od rodziny Jurasz) 4) za + syna Dawida i wszystkich z rodziny 5) za + męża 

Jana Gawenda z ok. ur., syna Piotra, rodz. Emę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana Gawenda, 2 

szwagrów, dziadków i ++ z pok.  

 

ŚRODA  - 27  IV           
16.00 – o dary Ducha św. dla Bierzmowanych 
 
CZWARTEK  -  28  IV    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za ++ rodz. Jerzego i Marię Plichta, brata Jacka, bratową, męża Huberta Schydlo,  

             teściów, rodzeństwo, 4 szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.  

 

PIĄTEK  -  29  IV    św. Katarzyny ze Sieny, dz. i dra K-ła, Patronki Europy 
18.00 – za + Gertrudę Matyka (od rodziny z Lipnicy Małej) 
 
SOBOTA  -  30  IV    
 
18.00 – za ++ dziadkówAnastazję i Feliksa Krafczyk, rodz. Rutę i Gotfryda Kauder oraz  

             Alfreda Rudnickiego 

VI NIEDZIELA   WIELKANOCNA  – 1  V   (kolekta na Diecezję i Sem. Duch.) 
  8.00 – za + Gertrudę Matyka (od rodziny z Lipnicy Małej) 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  

            otrzymane łaski z ok. 50 ur. Antoniego z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 

 
14.30 – majowe 



Ogłoszenia parafialne 
24 IV 2016 

 
1.  Dziś po południu o 14.30 zapraszam na nabożeństwo. 
 

2.  Jutro w poniedziałek o 17.45 procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje. 
 

3.  Bierzmowanie będzie w naszym  kościele  w środę 27 kwietnia o g.16.00. Ławki są zarezer 
    wowane dla Bierzmowanych i ich  świadków. 
 

4.  W środę nie ma mszy szkolnej ze względu na Bierzmowanie. W czwartek Msza dla Młodzieży.  

 

5.   28 maja nasz dekanat wyrusza z Pielgrzymką Jubileuszową do Krakowa Łagiewnik. Zapisy w za 

     krystii. Koszt 30 zł 

 

6.  Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza Młodzież na Dzień Otwartych Drzwi  

     w sobotę 30 kwietnia. Zgłoszenia drogą internetową: www.seminarium.opole.pl. 

 

7.   Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 30 IV –  Sławicki, Kusz Skalec, Sydow, Ozdoba,  
     Hawrot, Wręczycki, Rojowiec. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła  

     jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo    

     nie  brakowało.  

 

8.   Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze z polecenia  Ojca św. zbiórka  

     specjalna na Ukrainę.W przyszłą  niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Sem. Duch. 

 

 

 

 

Chryste Zmartwychwstały,  
uwielbiamy wielkie miłosierdzie Twoje! 

 
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 12401343 1111 0000 2359 2502  


