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Drodzy Parafianie! 
Życie każdego człowieka jest drogą. Każdy z nas zdąża ku ostatecznemu celowi swojego ży-

cia, jakim jest wieczność, dokonując ważnych wyborów, wybierając to, co ma służyć prawdziwemu 
dobru. Jak różne są te nasze codzienne drogi. Na mocy chrztu - włączenia każdego z nas do wspól-
noty Kościoła - drogi te powinny wieść ku Chrystusowi. Czy jednak nasze życie jest zdążaniem 
ku Bogu? 

Ewangelia według św. Łukasza ukazuje nam dzieje Jezusa jako swoistą drogę. W dzisiej-
szym fragmencie słyszymy o początku tej drogi.  

Oto Jezus opuszcza rodzinne strony i wyrusza do świętego miasta. Św. Łukasz rozpoczyna 
opis tej podróży od uroczystego stwierdzenia, iż dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, 
stąd też postanowił On udać się do Jerozolimy. 

Nie wszyscy ludzie przyjmują zdążającego do świętego miasta Jezusa. Ewangelista Łu-
kasz opisuje dziś niegościnnych Samarytan, którzy nie pozwolili Jezusowi zatrzymać się w swoich 
domach. Nie chcieli oni przyjąć ani słuchać dobrej nowiny Mistrza z Nazaretu.  

Widzimy Też, że do zdążającego ku Jerozolimie Jezusa przychodziło wielu ludzi. Wielu 
z nich pragnęło słuchać nauk Mistrza z Nazaretu.  Niektórzy chcieli  być Jego uczniami, ale nie 
potrafili wyzwolić się z niewoli różnych obciążeń, swoich oczekiwań, planów.  

W dzisiejszej Ewangelii widzimy właśnie takich ludzi, którzy chcieli dołączyć do 
grona dwunastu apostołów,  jednak ich chęć w rzeczywistości była pozorna. Jak mówili –Pójdę 
ale … jeszcze to; Pójdę, ale …  jeszcze tamto. 
Mówiąc kolokwialnie;  wszystko pięknie ładnie, Panie Jezu, ale my już mamy swój sposób na 
życie, mamy już swoją drogę.  

 
Jaka jest moja droga życia? W czym, w kim ja pokładam nadzieję?  
 
Może tak jak owi ludzie z dzisiejszej Ewangelii swoje życie zbyt mocno opieram o dobra 

doczesne? Może zbytnio jestem przywiązany do domu, swojego samochodu, otoczenia?  
Być może zbytnio jestem przywiązany do ludzi, do swoich zwyczajów? Być może zbyt 

mało pragnę być z Chrystusem? 
Panie Jezu, Ty ukazujesz nam jasne ścieżki życia. Otwórz nasze oczy i serca, byśmy szli za 
Tobą. Umocnij nas swoją łaską, byśmy byli miłosierni i współczujący jedni dla drugich. 
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KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNO-
WIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ 
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE. 

  Bracia i Siostry! 
 Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia spo-
łecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje 
branżowe pracodawców i pracobiorców. 
 Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczegól-
nie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla 
wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy. 

Drodzy Diecezjanie! 
 Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia 
i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwra-
camy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji 
zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej 
wspomniany projekt znajdziemy w ostatnim numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na 
wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady 
Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w 
Parafialne Zespoły Caritas. 

Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl 
zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sank-
tuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może dopro-
wadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed 
nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia 
wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. 
Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także bu-
dowania wspólnoty religijnej i narodowej.  
 Bracia i Siostry! 
 Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania 
ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu 
społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowa-
nym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele krajów europejskich, a wśród nich 
m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w 
Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spo-
iwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do nie-
dzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy! 
 Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym pod-
pisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla 
rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 
    Szczęść Boże! 
 
Podpisali:  Andrzej Czaja,  Biskup Opolski, Jan Kopiec, Biskup Gliwicki,   Grzegorz Kaszak
 , Biskup Sosnowiecki,  Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki  
 



Intencje  mszalne 26 VI -  3 VII 2016 
 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26  VI     (kolekta na nasz kościół)            

  8.00 – int. wolna 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za  
     otrzym. ł. z ok 25 rocz. ślubu  Ireny i Zygmunta Glagla z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa         
 
PONIEDZIAŁEK   - 27 VI    
18.00 – za ++ rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy, brata Joachima  i++ z pok. Sikora, Skandy,  
             Grzegorczyk, Korgel 
 
WTOREK  - 28  VI  św. Ireneusza, bpa i m. 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Emila i Jadwigę 
Buchcik, Johana Kapek, i ++ z pok. 2) do B. OP. pw. M B Trzykroć Przedziwnej z podz. za 
otrzymane łaski z ok. rocz. ślubu Ireny i Joachima z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
ŚRODA  - 29  VI   UROCZ. ŚW.  AP.  PIOTRA I PAWŁA           
                                                                         (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej) 

18.00 – int. wolna 
 
CZWARTEK  –  30  VI  
12.00 w int. nowożeńców Kasperidus - Kowolik 
 
18.00 – za + Martę Konieczny w 2 r. ś. i jej męża Jana 
 
PIĄTEK  -   1  VII     I-szy piątek 
18.00 –  w int. Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; 
 
SOBOTA  -  2 VII   I-sza sobota     
  8.00 – w int. Czcicieli Różańca św. 
 
18.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, dziadków Blach, Grzegorczyk, bra 
             ta Gintera, bratową Elżbietę, bratanka Krystiana i  ++ z pok.  
 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  -  3  VII     (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duch.)                         

  8.00 – za + męża Ernesta Samol, rodziców i Urszulę Długosz 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

 

 



Ogłoszenia parafialne 
26 VI 2016 

 
 
 
1. Dziś po południu o 14.30 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 
2. Nabożeństwa czerwcowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
 
3. W środę 29 czerwca obchodzimy  urocz. Apostołów Piotra i Pawła - Patronów naszej  

  Diecezji. Kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej.  
 

4. W I-szy piątek zapraszam na Mszę św. w int. Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, a w 
sobotę o 8.00 w int. Czcicieli Różańca św. 
 

5. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 2 VII - Nicz, Długosz, Dragon, Wiśniewski, 
Trembicki, Serich, Kroll, Kucharski, Kalla, TreflerKlucz u kościelnego. Nie zamy-
kamy kościoła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się za-
mieni, aby nikogo nie  brakowało.  

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

zji i Seminarium Duchownego. 
 

 
 
 

Chryste, prowadź nas do nieba! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie,  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  


