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Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia 
 

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, 
przeżywamy Rok Miłosierdzia, którego jednym z celów jest ożywienie posługi charytatyw-
nej w Kościele. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus skierował do wiernych Ko-
ścioła gorący apel: „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem 
tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, 
tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Kró-
lestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (MV 5). Obowiązkiem Kościoła nie jest 
wyręczenie państwa z opieki socjalnej nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Jednak ludziom 
znajdującym się w trudnej sytuacji Kościół stara się nieść balsam miłosierdzia. Czyni to po-
przez głoszenie Ewangelii miłosierdzia, wprowadzanie w doświadczenie Bożej miłości na 
drodze posługi sakramentalnej, ale także poprzez adekwatne do potrzeb uczynki miłosier-
dzia chrześcijańskiego. 
 

Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich członków, wspiera słabych i 
stwarza dla nich szanse rozwojowe. Pomoc ludziom potrzebującym jest zadaniem nie tylko 
władz państwowych i samorządowych, lecz także organizacji „non-profit”, które są wiary-
godnym miernikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach. Za-
kres ubóstwa w Polsce jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje 
instytucje, zwłaszcza parafie, zakony, Caritas i inne spieszy z pomocą ludziom potrzebują-
cym. Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest 
zaangażowanie charytatywne Kościoła. 
 

Papież Benedykt XVI istotę caritas chrześcijańskiej w następujących słowach: 
„Caritas to miłość przyjęta i darowana. Jest ona «łaską». Powołanie do miłości każdego 
chrześcijanina ma zatem swą podstawę we wszystko ogarniającej miłości Boga do ludzi, 
którzy są zobowiązani na tę miłość odpowiedzieć i rozszerzać ją w świecie. Najlepszym 
świadectwem o miłości Bożej w życiu doczesnym jest miłość bliźniego, a jej szczególnym 
przejawem jest posługa charytatywna, którą Kościół od początku uważał za swoje prawo i 
niezbywalny obowiązek”. 
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Kościół w Polsce stara się rozwijać spontaniczne i zorganizowane formy pomocy 

potrzebującym, pamiętając przy tym, że największą biedą człowieka jest brak wiary w Bo-
ga, który „jest miłością” (1 J 4, 8).  

Kościół przez posługę miłości stara się także chronić zagrożoną godność człowie-
ka w podeszłym wieku, chorego, niepełnosprawnego, samotnego, uzależnionego lub wyklu-
czonego społecznie, a także tego jeszcze nienarodzonego. 
 

W ponad tysiącletniej historii naszego narodu Kościół zapoczątkował bezintere-
sowną pomoc bliźniemu i mimo zmieniających się warunków kontynuuje dzieła miłosier-
dzia. W Polsce Kościół prowadzi obecnie ponad 800 charytatywnych instytucji, które reali-
zują ponad 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł charytatywnych. W miłosiernej posłudze uczest-
niczy cały Kościół i obejmuje pomocą 3 miliony potrzebujących.  

Na szczególną uwagę zasługuje miłosierdzie świadczone tym, których mamy wo-
kół siebie. Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy pomocowe podejmowane w naszych 
parafiach, takie jak roznoszenie Komunii św. chorym, odwiedzanie i pomoc pielęgnacyjna 
chorym, przygotowywanie paczek dla ubogich rodzin, wydawanie posiłków, odzieży, bu-
tów, itp. Dzięki ponad 60 tysiącom organizacji działającym w parafiach pomoc charytatyw-
na dociera do ponad pół miliona osób. W tych wspólnotach ludzie potrzebujący znajdują 
duchowe i moralne wsparcie. 

Budowanie Kościoła jako wspólnoty miłości braterskiej i wzajemnej solidarności 
to wielkie zadanie uczniów Chrystusa. Realizacja tego zadania wymaga od wszystkich ludzi 
Kościoła – jak uczy św. Jan Paweł II – otwartości na dar Bożej miłości oraz poszerzenia 
swojej „wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność 
pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim 
tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr”.  

Papież Franciszek dopowiada dziś, iż miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii, a 
przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest „siłą, która zwycięża wszystko, któ-
ra wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”. 

Instytucjom i wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne, pracownikom i 
wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli udzielamy pasterskiego błogosławień-
stwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 



Intencje  mszalne 1 – 8 V  2016 
VI NIEDZIELA   WIELKANOCNA  – 1  V   (kolekta na Diecezję i Sem. Duch.) 
  8.00 – za + Gertrudę Motyka (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 
 
PONIEDZIAŁEK  - 2 V   DNI  KRZYŻOWE        św. Atanazego, bpa i dra K-ła 
18.00 - za +  Roberta Wicha 
          - procesja do krzyża w Świętoszowicach 
 
WTOREK  - 3  V    urocz. NMP Królowej Polski      
10.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian z prośbą o błogosławieństwo w  
             pracy na roli i o dobre urodzaje 1) za + Gertrudę Motyka (od rodziny Motyka z  
                                                                                                                              Milówki)  
15.00 - do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ślubu  
            Stanisławy i Fryderyka Książek  z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
ŚRODA  - 4   V  DNI  KRZYŻOWE    św. Floriana, m.   MSZA ŚW. SZKOLNA         
18.00 – za + Gertrudę Motyka (od rodziny z Lipnicy Małej) 
           - procesja do krzyża za stawem 
 
CZWARTEK  -  5  V DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; za + męża Helmuta Biskupek,  
             rodz. Annę i Stanisława, Zigfrida Biskupek, rodz. Martę i Franciszka Nicz, brata  
             Karola, Annę i Roberta Fiołek, Edeltraudę i Annelis Biskupek 
 

PIĄTEK  -  6  V    I-szy piątek                                                                  
18.00 – w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa:  za + Dorotę i  
             Edwarda Biskupek, syna Tomasza  
 
SOBOTA  -  7  V   I- sza sobota 
 8.00 – w int. czcic. Różańca św. 
13.30 w int. nowożeńców Antos-Łeśko 
18.00 – do B. Op. i o opiekę Anioła Stróża dla r. dz. Antoniego oraz Rafała z ok 5 ur. i o bł.  
             dla rodziny Hazelbusz 
         - w int. r.dz. Emilii Kobroń 
 
WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE   – 8  V   (kolekta na nasz kościół.) 
  8.00 – za + męża Ingberta w dn ur. i rodziców z obu stron 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Floriana  z podz.  i  z  
              pr. o opiekę dla wszystkich dla Strażaków i ich Rodzin oraz za ++ strażaków 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o błog. i dary Ducha Św. dla Maksymiliana Benek z  
            ok. 18 ur. 
14.30 – majowe 



Ogłoszenia parafialne 
1 V 2016 

 
1.  Dziś po południu o 14. 30 pierwsze nabożeństwo majowe. Serdecznie zapraszam. 

 
2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty. 
 
3. Od jutra obchodzimy Dni Krzyżowe. Udajemy się do krzyży, aby Chrystusa wstępują-

cego do Ojca prosić o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. We wtorek Msza św. o 
urodzaje. Procesje do krzyży. W poniedziałek do Świętoszowic; w środę  do krzyża za 
stawem. 

 
4. We wtorek obchodzimy urocz. NMP Królowej Polski. Msze św. o g. 10.00 i 15.00. 
 
5. W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.  
 
6. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
 
7. W sobotę o g.16.30 spotkanie młodzieży z wolontariatu ŚDM i wszystkich chętnych. 
 
8. 28 maja nasz dekanat wyrusza z Pielgrzymką Jubileuszową do Krakowa Łagiewnik. Zapisy w za 
       krystii. Koszt 30 zł. 
 
9. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 7 V - Drapiewska, Cichorowski, Pieczko, Szu-

wald, Szuwald, Kupczak, Bem. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo    

       nie  brakowało.  
 
10. 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! 

 
 
 
 
 
 
 

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  


