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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
 
Pragniemy dzisiaj Bogu wyśpiewać naszą chwałę. Czynimy to od początku Mszy świę-

tej, od pierwszego śpiewu na wejście, który nas zjednoczył i lepiej przysposobił do wspól-
nej modlitwy. A przez naszą dzisiejszą modlitwę – dodatkowo dotykając tajemnicy liturgii 
– chcemy tę chwałę oddać Bogu w Trójcy Świętej jedynemu.  

Wyśpiewane słowa aklamacji przed Ewangelią podkreślają wagę dzisiejszej uroczysto-
ści. Pogłębiając naszą wiarę próbujemy dzisiaj zrozumieć – posługując się słowami modlitw 
liturgicznych – że Bóg Ojciec z Jednorodzonym Synem Swoim i Duchem Świętym jednym 
jest Bogiem i jednym Panem, i to nie przez jedność osoby, ale przez to, że Trójca ma jedną 
boską naturę. 

Podczas każdej niedzielnej Eucharystii składamy wyznanie wiary. Zgodnie z wypowia-
danymi przez nas świadomie słowami Bóg objawia się człowiekowi jako Ojciec, Syn Boży i 
Duch Święty. Poszczególne Osoby są oddzielnymi bytami, ale  różnią się pochodzeniem i 
wzajemnymi relacjami. Każda jednak z tych Osób jest tym samym Bogiem, jednym Bo-
giem. 

Osoby Boże różnią się miedzy sobą, ale są takie same, co do istoty, jaką jest boskość. 
Jedna osoba Boże nie jest większa od drugiej. 

 
 Podstawowym źródłem przyjęcia prawdy o Trójcy Świętej są słowa Jezusa,  kiedy sie-

bie nazywa Synem Bożym, który trwa w jedności z Ojcem oraz obiecuje Ducha Świętego. 
W Ewangelii dzisiejszej Jezus powiedział o Duchu: „On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z 
mojego weźmie i wam oznajmi”.  

Jezus odchodząc do nieba daje ostatnie polecenie swoim uczniom: „Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” . 

 
Oddajemy bowiem cześć Bogu, który jest w Trzech Osobach, ale ponadto jest Bogiem, 

którego istotą jest istnienie. Jest to Bóg – Jahwe, który jest, był i będzie.  
To on w swej mądrości stworzył przez swoje słowo świat pełen podziwu. To Boże sło-

wo przez Ducha Św. stało się ciałem w łonie Maryi. Jest nim nasz Zbawiciel Jezus Chry-
stus. Jemu niech będzie cześć i chwała wraz Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. 
Amen.    

 

www.swietoszowice.pl 



     



Intencje  mszalne 22 – 29 V  2016 
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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 23 V    
18.00 – za + męża Ernesta Spende, syna Norberta, 5 szwagrów, brata Ericha, żonę i ++ z  
            pok. Klak, Spende 
 
WTOREK  - 24  V  NMP Wspomożenia Wiernych 

18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Helenę i Józefa 
Broja, Matyldę i Józefa Szymaczek, dziadków Szczeponik, Szymaczek, Broja, Kytzia 2) za 
+ Stanisława Niedbalskiego w r. śm. i d. w czc.c. 3) do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za 
otrzym. ł. z ok. 60 ur. Gizeli z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 4) za + Gertrudę Motyka (od 
rodziny z Lipnicy Małej) 5) za ++ rodz. Elfrydę i Hermana Kandzia, Annę i Jerzego Cebula 
i ++ z rodzin Kandzia, Cebula, Lot, Droździok i d. w cz.c. 6) za + matkę Eleonorę Sucha-
nek, dziadków Cebula, Kandzia, Wolny, Suchanek, ++ z pokr. i d. w cz.c. 7) za + Helenę 
Klossek w dn. ur., jej męża, siostry 8) do B. Op. pw.  MBNP i św. Jadwigi z  podz. za 
otrzym. ł. z ok. 45 r. ślubu z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
ŚRODA  - 25  V       
18.00 – za ++ rodz. Annę i Ericha Rebenstok, Wiktorię i Józefa Konieczny, męża Grzego 
             rza, szwagrów i ++ pok.  
 
CZWARTEK  –  26 V   UROCZ. NAJŚW. CIAŁA  I  KRWI  PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO   
 8.00 – za ++ rodz. Erykę i Ernesta Szymaczek, dziadków Matyldę i Józefa, Wiktorię i  
           Donata,  matkę chrzestną Łucję Szczeponik, jej męża Ryszarda, ojca chrzestnego  
           Franciszka Schymaczek  
 
10.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za wszystkie Matki naszej Parafii z pr.  
            o B. bł. i zdrowie; w int r.dz. Kacpra Ibrom 
          -  procesja do 4 ołtarzy                                               
 
PIĄTEK  - 27  V  
18.00 – za + matkę Marię Grzegorczyk w r. śm., ojca Fryderyka, brata Pawła matkę  
             chrzestną Jadwigę, dziadków i ++ z pok. Grzegorczyk, Leder, Slawicki, Wilczek 
 
SOBOTA  -  28  V   
 
18.00 – do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Michała Duraj z pr. o  
             bł. i zdr. dla całej Rodziny 



IX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 29  V     (kolekta na nasz kościół)               
  8.00 – do B. Op. pw.  św. Jadwigi z  podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i zdr. dla Rodziny Mike i  
             całego pokrewieństwa 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
14.30 – nabożeństwo majowe 

 

Ogłoszenia parafialne 
22 V 2016 

 
 
 

1.  Dziś po południu o 14.30 – nabożeństwo majowe. 
2. Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty. 
 
3. W czwartek  obchodzimy UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW. CIAŁA  I  KRWI  PAŃ-

SKIEJ – BOŻE CIAŁO.  Zapraszam na Mszę św.  o g. 10.00. Bezpośrednio po 
Mszy św. procesja do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o udekorowanie domów i 
liczny udział w procesji. Dzieci z III i IV klasy niech przyjdą w strojach. Zapra-
szam małe dzieci do sypania kwiatów w Boże Ciało i przez całą oktawę Bożego 
Ciała. 

4. Na piątek najbliższy 27 maja Biskup  Ordynariusz udziela dyspensy od pokarmów mię-
snych. 

5. 28 maja  w sobotę nasz dekanat wyrusza z Pielgrzymką Jubileuszową do Krakowa Łagiewnik. 
Wyjazd z Przezchlebia o g. 7.00 w Ziemięcicach o 7.05. 

6. W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich 
7. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 28 V  - Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik, Ku-

charczyk, Mainka, Kobroń. 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. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 

 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie majowym,   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  


