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___________________________________________________________________________________ 

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski  
przed kanonizacją Ojca Stanisława Papczyńskiego 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,  
w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę króla Salomona, w której 
prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem 
Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobroby-
tu. W Ewangelii natomiast Chrystus stawia nam jako wzór setnika, który znając swoją sła-
bość i grzeszność, jednocześnie głęboko wierzy w Jezusa i Jego moc uzdrawiania. To za 
setnikiem prosimy Chrystusa w każdej Mszy św. o nasze uzdrowienie: Panie, nie jestem 
godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.   

  
Bóg wzbudza nieustannie nowych świadków, którzy w konkretnym miejscu i czasie po-

magają ludziom przyjąć Ewangelię i żyć nią na co dzień. Za kilka dni, 5 czerwca w Rzymie, 
papież Franciszek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Polaka – Stanisława od Je-
zusa i Maryi Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

 
Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. Gdy 

miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybitnym 
kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Założył pierwszy 
polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i 
na wszystkich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł w opinii święto-
ści w Górze Kalwarii i tam został pochowany.  

 
Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i widział w nim dar Trójcy Świętej. 

Pisał: Wiedz, że zostałeś stworzony z niczego, […] dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś 
uczyniony tak piękny, że oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyższasz wszystkie 
stworzenia. Bóg okazuje ci życzliwość z czystej, bezinteresownej miłości do ciebie. Z niej to 
pochodzi, że Bóg chce się z nami pojednać, dobrze nam czynić i okazywać nam miłosierdzie. 
Nowy Święty wzywa również dzisiaj: Kontempluj miłosierdzie Boże! Głoś, że serce Boga 
jest dla wszystkich otwarte i zapewniaj, że przed żadnym grzesznikiem, dopóki gotów jest 
pokutować, nie jest zamknięta droga do zbawienia.  

 

www.swietoszowice.pl 



 
Pragnąc wszystkich prowadzić do świętości, Ojciec Papczyński napisał swego rodzaju 

podręcznik życia duchowego dla świeckich i duchownych. Rozpoczął go stwierdzeniem, że 
człowiek stworzony przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu poświęcony jest Jego 
mistyczną świątynią. Dalej zaś zapisał: Jak wielka jest wasza chwała! Jakaż godność! 
Pierwszym poświęceniem naszej świątyni jest, zdaniem Ojca Papczyńskiego, sakrament 
chrztu, w którym Duch Święty konsekruje nas dla siebie.  
 

Kard. Tarcisio Bertone podczas Mszy beatyfikacyjnej w Licheniu w 2007 r. tak scharak-
teryzował Ojca Papczyńskiego: Przez całe życie kierowała nim Maryja. W tajemnicy Jej 
Niepokalanego Poczęcia nowy Błogosławiony podziwiał moc Chrystusowego Odkupienia. 
W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i 
Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej 
obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności 
każdego człowieka, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w nie-
bie. 
 

Za czasów Ojca Papczyńskiego przez Rzeczpospolitą przetaczały się nieustanne wojny, 
panowały głód i choroby. Z tego powodu umierało wielu ludzi, często nieprzygotowanych 
na spotkanie z Bogiem. Dla swego zakonu więc, jako drugi cel po szerzeniu czci Niepoka-
lanego Poczęcia Maryi, Ojciec Papczyński ustanowił modlitwę i ofiarę za zmarłych. Mie-
wał wizje czyśćca i poległych żołnierzy, którzy prosili go o wstawiennictwo u Boga. Dlate-
go często nawoływał: Módlcie się za przebywających w czyśćcu, bo nieznośnie cierpią. W 
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia słowa Założyciela Księży Marianów brzmią jeszcze 
mocniej niż zwykle: Jakie może być większe miłosierdzie niż okazane zmarłym, od których 
nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, 
na pewno przygotowują sobie nieśmiertelne życie. 

 
Ojciec Papczyński powtarzał, że pragnąc Bożego miłosierdzia, mamy je świadczyć wo-

bec drugiego człowieka. Troszczył się o ubogich, chorych i umierających, wspierał przytuł-
ki i szpitale, pocieszał strapionych, upominał się o odrzuconych i traktowanych niesprawie-
dliwie. 
 
Umiłowani w Chrystusie Panu, zbliżająca się kanonizacja błogosławionego Ojca Stanisława 
Papczyńskiego jest zaproszeniem, abyśmy na nowo przyjęli miłosierdzie Boga i odnowili 
łaskę naszego chrztu, abyśmy na darmową miłość Boga odpowiedzieli miłością wobec Nie-
go i miłosierdziem wobec żyjących i umarłych. Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie 
umocnieniem naszej nadziei! 
 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 

     

 

 



Intencje  mszalne 29 V – 5 VI  2016 
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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 30 V    
18.00 – za + syna Zygfryda w r. śm. i ++ z pokrewieństwa 
 
WTOREK  - 31  V  święto Nawiedzenia  NMP  
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Gertrudę i Ema-
nuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgo-
rzelski  i ++ z pok. 2) za + ojca Romana Frontzek, syna Roberta, rodziców Frontzek, 
Szczeponik i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Haida, męża Sebastiana Szyguła, 
dziadków Annę i Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida i ++ z pok. 4) za + Broni-
sława Smoleń (od wnuka Andrzeja z rodziną) 5) za + Reinholda Cichorowskiego w r. śm., 
Elfrydę, Arnolda, Krystianan Cichorowskich, ++ z pok. Cichorowski, Skandy, Elfrydę i 
Hermana Kandzia i ++ z pok. Kandzia, Lot 6) za + ojca Henryka Kłaczka w 10 r. śm, jego 
żonę Małgorzatę i ++ z pok. Kłaczka, Lasończyk 7) za + męża Józefa Magiera, rodz. Marię 
i Pawła, szwagrów Gintera i Wernera, rodz. Annę i Alojza Kunka, brata Bertholda, zięcia 
Alfreda Szafranek 8) za ++ rodz. Marię i Stanisława Sławicki, Irenę i Leona Cieślak, dziad-
ków i pok. z obu stron 9)za + męża Jana w r. śm., rodz. Piotrai Marię Najbar, Macieja i An-
nę Barszczak i ++ z pok. 
ŚRODA  - 1 VI   św. Justyna, m.     Dzień Dziecka    MSZA  SZKOLNA   
18.00 – za + Hildegardę Włochowicz, jej męża Pawła, syna Bernarda 
CZWARTEK  –  2 VI    MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – za + Helenę Kurpios w I r. śm., rodziców, brata 2 szwagrów i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  - 3  VI   UROCZ. NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA     
                               ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  O  UŚWIĘCENIE  KAPŁANÓW    
18.00 – za Parafian i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Roberta Bagsik w I r. śm. 
 
SOBOTA  -  4  VI  Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny   
11.00 – w int. nowożeńców Martis – Jendrysik 
12.30 - w int. nowożeńców Świentek   - Skoludek 
 
18.00 – w int. czcic. Różańca św. 
89  ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  – 5  VI     (kolekta na Diecezję i Semina 
                                                  rium Duchowne i zbiórka na Świątynię  Bożej Opatrzności)              
  8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek i  
             Henryka Kudlek 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian 
14.30 – Nieszpory    oraz  święcenie pojazdów 



Ogłoszenia parafialne 
29 V 2016 

 
1.  Składam serdeczne podziękowania tym, którzy przygotowali tak pięknie ołtarze, 

Liturgicznej Służbie Ołtarza, szafarzom, organiście, pocztom sztandarowym, nio-
sącym baldachim i nagłośnienie oraz wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała. 
 

2. Dziś po południu o 14.30 – nabożeństwo majowe. Zapraszam dzieci z kl. III i IV w 
strojach a młodsze  dzieci do sypania kwiatów do czwartku włącznie. 

 
3. Nabożeństwa będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
 
4. Dziś o g. 17.00 w parafii w Żernikach nabożeństwo majowe w wykonaniu trzech chórów 

i zespołu. Szczegóły na plakacie w gablotce. 
 
5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży.  
 
6. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Poświęcenie wianków i ziół. 

 
7. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego  Serca Pana Jezusa oraz  Świa-

towy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. (Nie ma postu).  
 
8. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 89 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Po nie-

szporach będzie święcenie pojazdów. 
 
9. 18 czerwca w sobotę wszystkie kościoły pw. św. Jadwigi w Polsce (109) pielgrzymują do Trzeb-

nicy.  Również nasz parafia się tam uda. Zapisy w zakrystii. Koszt 45 zł  
 
10. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 4 VI – Kubica,  Sikora, Biskupek,  Bagsik, 

Grzechca, Kozioł,  Szyszka,  Fiołek Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła je-
śli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 
nie  brakowało.  

 
11. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-

zji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności. 
 

 

Niech wielbione jest Boże Miłosierdzie! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
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  


