
 

20/2016 (877)    ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO        15 V 2016 

___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, (...) wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym". 
Te słowa z Dziejów Apostolskich przypominają nam, że dar Ducha Świętego był za-
powiedziany przez Boga w historii zbawienia oraz przez samego Chrystusa.  

Dzień Pięćdziesiątnicy był bowiem świętem obchodzonym przez Izraelitów na pamiątkę 
otrzymania Prawa na Górze Synaj, pięćdziesiąt dni po przejściu przez Morze Czerwone.  

I oto pięćdziesiąt dni po śmierci Jezusa, czyli po wyprowadzeniu nas przez Niego z nie-
woli grzechu, Kościół otrzymuje zapowiedzianego Ducha Świętego, który daje nam nowe 
prawo. To prawo jednak wypisuje już nie na kamiennych tablicach – jak Dekalog, ale na ta-
blicach naszych serc. Stało się to możliwe dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.  

Wcześniej sam Jezus z Nazaretu został namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu 
w Jordanie na świadectwo dla nas i odtąd jako Mesjasz - Namaszczony - wyrusza z misją 
wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu i wprowadzenia jej w nowe życie w Duchu Świę-
tym.  

Jesteśmy zaproszeni, by w mocy Ducha Świętego naśladować Chrystusa i stawać się co-
raz bardziej do Niego podobnymi. Dar Ducha Świętego jest nam dany już podczas chrztu 
świętego i zostaje dopełniony poprzez sakrament bierzmowania. 

Przez tajemnice chrztu i bierzmowania jesteśmy namaszczeni jak kapłani i królowie w 
Starym Testamencie. To jest zaproszenie nas i jednocześnie wyposażenie w duchową moc, 
abyśmy byli kapłanami i królami w naszym chrześcijańskim życiu.  

Jako kapłani, byśmy dawali i uczestniczyli w rzeczywistości świętej, a jako królowie, 
byśmy panowali nad grzechem i umieli zarządzać wszelkimi talentami i darami, które 
otrzymujemy od Ducha Świętego. 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Czy rzeczywiście? Nie do końca. Tylko 
ci, którzy na Niego czekali, którzy wiedzieli, że On chce przyjść, zstąpić.  

Chcesz być napełniony obficie Duchem Świętym? To Go oczekuj, proś, aby Cię wypełnił.  
Duch Święty uzdalnia do rzeczy, których sami byśmy nigdy nie potrafili uczynić. Namasz-
cza nas swoją miłością, mocą i mądrością. Chcesz kochać jak nigdy dotąd? - otwórz się na 
Niego!Chcesz mieć moc do dźwigania twojej codzienności? – przyjmij Jego moc! 

Chcesz być naprawdę mądry i wiedzieć, jak żyć? - proś Ducha Świętego, by przyszedł i 
cię namaścił. Niech nas wszystkich napełnia Duch Miłości Bożej! Amen.   
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Intencje  mszalne 15 – 22 V  2016 
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO – 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 całej 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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 16 V   Drugi dzień Zielonych Świąt  -  NMP  Matki Kościoła 

10.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi z pr. o bł. i zdr. 
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Helenę Miczka w r. śm., 
rodz. Miczka, Szczeponik, krewnych i znajomych 2) za Helenę Kukuła w 15 r. śm., 3) za + 
Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzyszto-
fa Stypa i ++ z pok.  4) za + męża i ojca Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emilię i Wilhelma Ko-
tysz, Marię Kotysz, Zofię i Franciszka Klaczka, dziadków, o. Jana, pok. z obu str. i d. w 
cz.c. 5) do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z ok. ur. Andrzeja Dudy z pr. o bł. i 
zdr. 6) za + Gertrudę Motyka (od rodziny z Cisca) 7) do B. Op. pw.  MBNP  i  św. Jadwigi z 
pr. o bł. i dary Ducha Św. dla Rodziny 8) do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o bł. i dary Ducha 
Św. dla Laury z ok 18 ur. 9) za + Herberta, Paulinę i Walentego Konieczny, Emilię i Adolfa 
Skrabania, Adelajdę i Rajnholda Daniel, syna Mariusza i ++ z pok. 10) do B. Op. pw. 
MBNP i św. Anny z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Marii Kapek  z pr. o błog. i zdr. dla całej 
Rodziny 11) za + w Niemczech Helenę Ibrom 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
WTOREK  - 17  V  św. Andrzeja Boboli, kapł. i  m. 
18.00 –za ++ rodz. Emilię i Henryka Krzywoń, brata Bernarda Sus 
ŚRODA  - 18  V      MSZA ŚW. SZKOLNA         
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Michała Kałuża, syn a Bernarda, siostrę Gertrudę, brata  

Pawła 
CZWARTEK  - 19  V  ŚWIĘTO  JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO            
                                  I  WIECZNEGO KAPŁANA               MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
18.00 – za + o. Antoniego Boczar w r. śm., jego rodz. Tomasza i Anastazję 
PIĄTEK  - 20  V  
18.00 – do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Rozwity Nardelli z pr.  
            o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
SOBOTA  -  21  V  św .Jana Nepomucena, kapł. i m.      
18.00 – za + Herberta Kroll, rodz. z obu stron 
          - w int. r.dz. Ksawerego Czerwińskiego 
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 22  V     (kolekta na nasz kościół)               
  8.00 – za ++ rodz. Marię i Pawła Długosz, męża Ernesta Samol, Emilię i Jana, Urszulę i  
             Damiana Długosz, dziadków i d. w cz. c. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian, a szczeg. w int. dzieci obchodzących  
            rocznicę I - szej  Komunii św. 
          - za + Bernadetę Gałąska z ok. urodzin i 10 r. śm 
14.30 – nabożeństwo majowe 



Ogłoszenia parafialne 
15 V 2016 

 
 

1.  Dziś po południu o 15.00 – nabożeństwo  z udziałem dzieci I-szo komunijnych. 
 

2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty. 
 
3. Jutro obchodzimy drugi dzień Zielonych Świąt. Obchodzimy je jako święto NMP  

Matki Kościoła. Msza św. rano o 10.00 i wieczorem o 18.00. Będzie to Msza św. 
zbiorowa jako, że przypada też 16-ty dzień miesiąca. 

 
4. W środę Msza szkolna dla dzieci. W czwartek Msza dla Młodzieży.   
 
5. W czwartek obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecz-

nego Kapłana. 
 
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy urocz. Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas 

przyjmowania Komunii wielkanocnej. Obchodzić też będziemy I-szą rocznicę przyjęcia 
Komunii św. przez nasze dzieci. 
 
 

7. 28 maja nasz dekanat wyrusza z Pielgrzymką Jubileuszową do Krakowa Łagiewnik. Zapisy w za 
       krystii. Koszt 30 zł. 
 
8. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 21 V – Hoppa, Stencel, Szlosarek, Kupczak, 

Polywka, Mainka, Gabrych. 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 na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny. W przy-

szłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

 

Duchu Święty, napełnij nas swoją mocą! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

 

Zapowiedzi przedślubne 
II. 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  


