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Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pragnie złożyć jak najserdeczniejsze podzięko-
wania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i zabezpieczenie pielgrzymki 
Ojca Świętego Franciszka do Polski. Dziękujemy szczególnie tym, którzy przyczynili się – 
tak na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim – do organizacji Światowych Dni Mło-
dzieży, tego wspaniałego święta młodości i wiary.  

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy ku Ojcu Świętemu Franciszkowi za wszelki 
trud związany z Jego pielgrzymką do Polski. Dziękujemy Jego Eminencji ks. kardynałowi 
Stanisławowi Dziwiszowi za odwagę oraz Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Dni 
Młodzieży za nadzwyczajną pracowitość. Jesteśmy przekonani, że trud włożony w przygo-
towanie minionych dni przyniesie plon stokrotny naszej Ojczyźnie i światu – Kościołowi w 
Polsce i Kościołowi powszechnemu.  

W minionych dniach objawiła się po raz kolejny pośród naszych rodaków owa wspólno-
ta ducha, której nasza Ojczyzna tak bardzo potrzebuje dla swojego rozwoju. Wspólnota du-
cha, sięgająca swoimi korzeniami 1050 lat w głąb naszej historii, dawała Polakom przez 
wieki silne poczucie tożsamości. Wspólnota wartości, która jest ponad podziałami, każe 
nam patrzeć w przyszłość naszej Ojczyzny z nadzieją.  

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do polskiej młodzieży. Wasza obecność, en-
tuzjazm oraz zaangażowanie były pięknym świadectwem dojrzałej wiary i miłości do Chry-
stusa i Kościoła.  

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu władz państwowych i samorządowych oraz tak 
wielu instytucji: policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych, tysięcy wolontariuszy a 
także rodzin, które ze staropolską gościnnością przyjmowały pielgrzymów z kraju i zagra-
nicy, miliony pielgrzymów zebranych w Krakowie i w innych miejscach mogły cieszyć się 
obecnością, słowami i gestami Ojca Świętego Franciszka.  

W sposób szczególny dziękujemy pracownikom mediów, zwłaszcza telewizji publicznej, 
którzy z najwyższym zaangażowaniem – na dobrym merytorycznym i technicznym pozio-
mie – relacjonowali ostatnie wydarzenia, tak ważne dla milionów Polaków. Dzięki temu 
Chrystusowe przesłanie o Bożym miłosierdziu mogło dotrzeć do ponad 180 krajów świata.  
Zapewniamy o naszych modlitwach w intencji tych, którzy przyczynili się do owocnego 
przeżycia minionych dni i prosimy Boga bogatego w miło-sierdzie o obfite błogosławień-
stwo dla was wszystkich. 
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Intencje  mszalne 14 - 21  VIII 2016 
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14  VIII     (kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego, Sikora, 2 siostry, Oty 
            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.  św. Jadwigi z podz. za  
                                                     otrzym. ł. z prośbą o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   -  15  VIII  UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA  NMP   (kolekta na nasz ko   

8.00 – za + siostrę Matyldę Milan, męża Karola Spende, rodziców,                            ściół ) 

           rodzeństwo i ++ z pok. Milan,  Spende 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek,  
                     dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i Karola Wicha, Henryka Kudlek 
 
WTOREK  - 16  VIII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za++ rodz. Annę, Wincentego 
i Pawła Krafczyk, 2 siostry, 2 szwagrów, męża Alfreda, Pawła i Marię Szyszka i ++ z pok. 
2) za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Hen-
ryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ z pok.3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, 
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za + męża 
Helmuta Haida, rodziców, teściów, 4 siostry, 5 braci, 4 szwagrów, bratowe, Annę i Horsta 
Greiff, Helenę, Ditmara i Gerharda Kowolik 5) za ++ rodz. Pawła i Hildegardę Langosz, 
Anielę i Rufina Gałązka i ++ z pok. Langosz, Gałązka, Slenczek 6) za + córkę Klaudię 
Miczka, rodz. Pawła i Marię Woźnica, Alfreda, Elżbietę Kropsz, brata Alfreda i ++ z pok. 
7) za ++ rodz. Elżbietę, Różę i Jana Liszka, męża Józefa Świtala, dziadków i ++ z pok. 
Liszka, Galonska, Świtala 8) za + w Niemczech Marylę Jaworską, męża Władysława i ++ 
rodziców 9) za + żonę Mariannę Mainka w dn.ur., syna Bogdana, rodz. z obu stron i ++ z 
pok. Mainka, Magiera, Klimala, Błażytko 10) za + Aurelię Klossek, rodziców, siostrę, 2 
braci i ++ z pok. Klossek, Piernikarczyk  
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 

ŚRODA  -   17  VIII   urocz. św. Jacka,  gł.  patrona metropolii górnośląskiej 
 9.00 – za + brata Joachima Skandy, ++ rodziców i Krystynę Mazurkiewicz 
 
CZWARTEK  -  18  VIII      
 9.00 –  do Bożego Miłosierdzia i Przemienienia Pańskiego pw. MBNP i św. Jadwigi z   
             podz. i z pr. o bł. i zdrowie z ok 50 ur. 
 

PIĄTEK  -  19  VIII     
 9.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Glagla, Edytę i Rudolfa Mainka, Norberta Scholz, pok.  
           Glagla, Pywellek 
 

SOBOTA  -  20  VIII    św. Bernarda, opata i dra K- 
18.00 – za + Agnieszkę i Karola Sydow, synową Gabrielę, Konstantynę i Augustyna  
            Drzymota  



XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  21  VIII     (kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za++ rodz. Annę i Alojzego Bednorz, córkę Bernadetę, siostrę Jadwigę, jej męża i  
            ++ z rodzin Bednorz, Massarczyk, Klossek 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Marię Wieczorek w r. śm.,  
                                              ojca Ignacego, rodz. Cecylię i Alfonsa Kaduk, męża i córkę 
 

 

Ogłoszenia parafialne 

14 VIII 2016 

1. Jutro obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia  NMP. Msze św.  o 8.00 i 11.00.  

Święcenie ziół i kwiatów po każdej Mszy św. 
2. We wtorek 16 dzień miesiąca. Po Mszy św. nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Pa-

tronki. Kancelaria będzie nieczynna. 
3. W środę obchodzimy uroczystość św. Jacka, patrona metropolii górnośląskiej 
4. Do wtorku 17 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 147 Parafialną 

Pielgrzymkę na Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia 

Krzyża św.  w dniach 9 – 11 września. Opłaty  za autobus 45 zł. Noclegi dla kobiet 
po 10 za 1 nocleg, a mężczyźni po 15 zł. Już dziś zachęcam do licznego udziału. Nie 
zostawiajmy też tej decyzji na sam koniec 

5. W czwartek wyrusza XXIV Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.  Zakoń-
czenie pielgrzymki dnia 20.08 (sobota) Eucharystią na Jasnej Górze o g. 15.00.  

6. W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Niewiast do Piekar Śląskich. 
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 20 VIII - Kędziora, Jonkowski, Miczka, Bielesz, 

Wawrzynosek, Nowok, Brutkowski. 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.  

8. Od 23 sierpnia rozpocznie się renowacja prezbiterium. Msze św. będą wieczorem o 
18.00. 

9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Jutro i w przyszłą niedzielę kolekta na nasz ko-
ściół. 
 

 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: czwartek 9.30 – 10.00           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  


