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Z ODEZWY BISKUPA GLIWICKIEGO NA ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 

 
    Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze, 
     Umiłowani Diecezjanie! 
      W bogatej tegorocznej duchowej atmosferze - włączonej w ogólnokościelne wydarzenia, 
wyznaczonymi obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, zbliżającymi się szybkimi kroka-
mi Światowymi Dniami Młodzieży, wspartych głęboką płaszczyzną Nadzwyczajnego Roku 
Miłosierdzia - kieruję uwagę naszej społeczności diecezjalnej na potrzebę pogłębienia na-
szej dojrzałej wdzięczności za dar kapłaństwa Chrystusowego.  

Przeżywane aktualnie wydarzenia w sposób symboliczny jeszcze dobitniej wyznaczają 
kierunek pożytecznej posługi każdego kapłana. Jest nią prowadzenie każdego człowieka od 
chrztu świętego do życia z wiary, ustawiczne towarzyszenie Ludowi Bożemu na drogach 
codziennej egzystencji oraz pogłębiany szacunek dla naszych wysiłków. To wskazane przez 
Jezusa Chrystusa zadania,  by zasługiwać na Boże przebaczenie i utrzymać przyjaźń z na-
szym Stwórcą.  

Do zrealizowania tych zamysłów potrzebni są zawsze i w każdej sytuacji wielkoduszni 
współpracownicy, którzy swoje życie zdolni są związać z posłannictwem Kościoła Święte-
go. Jeżeli doświadczamy ich obecności, stajemy w postawie szczerej wdzięczności za ubo-
gacenie darem, którego ludzkość w swoich zamysłach nawet nie mogła się spodziewać. Z 
woli naszego Zbawiciela, przez posługę tych, których On wybrał na swoich współpracow-
ników, doświadczać będziemy nieustannie wsparcia w naszych słabościach. Ten fakt powi-
nien wyzwolić w nas postawę aktywnej współpracy w dziele dążenia do ostatecznego celu, 
jaki nam został objawiony.  

Towarzyszenie kapłanów każdemu z ludzi napełnia nas wszystkich nową nadzieją, by z 
tej drogi lekkomyślnie nie schodzić. Zobowiązuje nas też do przyjmowania decyzji kandy-
datów do kapłaństwa ze szczególną delikatnością i wrażliwością. Ogarniamy nią przede 
wszystkim tych, którzy przyjmą święcenia kapłańskie, także ich najbliższych: Rodziców i 
Rodzeństwo, oraz wspólnoty parafialne, z których wyszli. O tym szczególnie należy nam 
pamiętać w chwili, gdy będziemy uczestnikami podniosłej ceremonii ustanawiania - z woli 
Chrystusa-Najwyższego Kapłana - nowych współpracowników w Jego nadprzyrodzonym 
dziele. 

 

www.swietoszowice.pl 



W tym duchu wdzięczności przedstawiam sześciu tegorocznych absolwentów naszego 
Seminarium Duchownego Uniwersytetu Opolskiego, którzy przez lata studiów i formacji 
duchowej przygotowali się do przyjęcia święceń kapłańskich. Są to: 

 
1. ks. Piotr Borowiak - z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach, 
2. ks. Tomasz Brol - z parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence, 
3. ks. Wojciech Dawid Cholewa - z parafii Matki Sprawiedliwości i  Miłości Społecznej 

w Tarnowskich Górach - Opatowicach, 
4. ks. Łukasz Marcin Jacek - z parafii św. Antoniego w Tworogu, 
5. ks. Rafał Michał Janiszek - z parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach, 
6. ks. Krzysztof Wycisk - z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. 
 

Na uroczystość udzielenia święceń kapłańskich zapraszam do gliwickiej katedry  
w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, tj. 14 maja br. o godz. 9.30.  

W imieniu Kościoła Diecezjalnego Gliwickiego dziękuję rodzicom, bliskim i wspólno-
tom parafialnym, w których zrodziło się i dojrzewało ich powołanie. Dziękuję Seminarium 
Duchownemu za wieloletnią formację intelektualną, duchową i duszpasterską.  

Naszych nowych kapłanów polecam żarliwej modlitwie całej naszej diecezji. Proszę 
także o modlitwę w intencji duchowieństwa i nowych powołań do kapłaństwa i życia kon-
sekrowanego. 
     Przy tej okazji - jak co roku - zapraszam wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej 
diecezji na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny w niedzielę 26 czerwca, w której udział we-
zmą też tegoroczni neoprezbiterzy z diecezji opolskiej i gliwickiej. 
                                                                                           + Jan Kopiec  Biskup Gliwicki  
 

            



Intencje  mszalne 8 – 15 V  2016 
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 
 
PONIEDZIAŁEK  - 9  V  św. Stanisława, bpa i m. gł. Patrona Polski 
18.00 - za + Wendelina Długosz, Antoniego Skowron, Andrzeja Widera, Helmuta Höppner,  
            dziadków Długosz, Hajda, Skowron, Widera 
 
WTOREK  - 10  V  
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Margot i Karola 
Kapica, Józefa i Magdalenę Kozubek, dziadków z obu stron i pok. 2)za + Gertrudę Motyka 
w 30 dz. po śm. 3) za + męża Joachima Skandy, rodz. Rudolfa i Adelajdę Skandy, Wacława 
i Fridę Kopińskich i pok. 4) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 
80 ur. Edith Zgorzelski z pr. o błog. i zdr. 5) za ++ rodz. Jana i Zofię Neba, matkę Agniesz-
kę, męża Pawła, 3 braci, teściówi ++ z pok. Naba, Glogowski, Kowolik 6)za + Stanisława 
Smoleń  (od wnuczki Justyny z rodziną) 7) za + męża Bernarda Szuwald, Jadwigę i Jana 
Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i ++ z pok. 8) za + w Niemczech Matyldę Lis (od kuzynek) 
 
ŚRODA  - 11  V      MSZA ŚW. SZKOLNA         
18.00 – do B. Op. pw. MB Trzykroć Przedziwnej i św. Jadwigi o zdrowie dla całej Rodziny 
 
CZWARTEK  - 12  V        MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za + Gertrudę Motyka (od rodziny Danek) 
 

PIĄTEK  - 13  V  
18.00 – za + męża Herberta Szeja i ++ z pok.  
 
SOBOTA  -  14  V  św. Macieja, Ap.              
 
18.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Mainka , Katarzynę i Michała Koperwas, dziadków  
             i krewnych 
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIETEGO – 15  V     (kolekta na Diec. Fundusz Inwestycyjny)               
  8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok 50 ur. Aleksandra Świątek   
             z pr. o błog. i zdrowie dla cvałej Rodziny 
10.30 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian, a szczeg. w int. dzieci przystępujących   
            do  I - szej  Komunii św. 
 
15.00 – nabożeństwo  z udziałem dzieci I-szo komunijnych 



Ogłoszenia parafialne 
8 V 2016 

 
 
 

1.  Dziś po południu o 14.30 nabożeństwo majowe. Serdecznie zapraszam. 
 

2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty. 
 
3. Jutro obchodzimy urocz. Św. Stanisława, bpa i męczennika, Patrona Polski. 
 
4. Jutro też po nabożeństwie spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych. 
 
5. W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.  
 
6. W sobotę w katedrze święcenia kapłańskie o 9.30. Módlmy się za nich przez ten tydzień. 
 
7. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz I-szą 

Komunię.  Dzieci przystąpią do I-szej Komunii na Mszy św. o g. 10.30.  (Msza o pół 
godziny wcześniej niż zwykle) 
 

8. 28 maja nasz dekanat wyrusza z Pielgrzymką Jubileuszową do Krakowa Łagiewnik. Zapisy w za 
       krystii. Koszt 30 zł. 
 
9. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 14  V -  Biskupek, Pieleń, Hetmańczyk, Wróbel, 

Trzuskolas, Pradela, Stencel . 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  Diecezjalny 

Fundusz Inwestycyjny 
 
 

Chryste, wielbimy wniebowstąpienie Twoje! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Krupa Paweł, Przezchlebie i Lorenowicz Aleksandra Gliwice 

 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie majowym,   czwartek  9.00 – 9.30       tel.: 32 233 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  


