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Drodzy Parafianie! 
Początek listopada w którym jesteśmy, naznaczony jest refleksją nad umieraniem, śmiercią, 
życiem tu na ziemi i życiem wiecznym. Ta refleksja - i to jest zaskakujące – może zaowo-
cować podjęciem ważnych postanowień, a może nawet odsłoni sens życia.  

Spójrzmy na to, kim jesteśmy. Święty Leon Wielki wołał: Chrześcijaninie! Poznaj swoją 
godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia 
i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. 
Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego"  

Drodzy. Oto prawda o nas; oto, kim jesteśmy. Jesteśmy obdarowani - w dziele stworzenia oraz 
w jeszcze większym stopniu przez odkupienie i uświęcenie. Tego, co wyznaje wiara, udzielają sa-
kramenty: przez „sakramenty sprawiające odrodzenie" staliśmy się „dziećmi Bożymi", „uczestnika-
mi Boskiej natury".  

Poznając w wierze swoją nową godność, jesteśmy wezwani, by od tej chwili żyć „w sposób god-
ny Ewangelii Chrystusowej". Przez sakramenty i modlitwę otrzymujemy łaskę Chrystusa i dary Jego 
Ducha, które do takiego życia nas uzdalniają.  

Oto jest właśnie Boży plan - aby każdy miał życie wieczne.  Trzeba więc je przyjąć i zaanga-
żować się w nie.  

Bóg dał nam życie i zaprasza nas do zbawienia. Jednych zaprasza do podążania za sobą 
drogą małżeństwa i rodziny.  Innych zachęca do tego, by poświęcili się pracy i służbie bliźnim 
w samotności. Jeszcze innych zaprasza do oddania Mu całego życia na wyłączną służbę. A 
to wszystko rozeznajemy i rozwijamy w codziennym spełnianiu obowiązków, na modli-
twie, dzięki łasce sakramentów - zwłaszcza pokuty - i uświęcającej mocy Eucharystii. Wszystko 
zaś naznaczone ma być  miłosierdziem czynionym na wielorakie sposoby. 

Oto powołanie chrześcijańskie. Możemy je w pełni odkryć i zrealizować dzięki Kościołowi. 
Tak żyjąc, łączymy własną śmierć ze śmiercią Jezusa i patrzymy na nią jak na bramę, przez 
którą przychodzimy do Niego oraz wchodzimy do życia wiecznego. On jest drogą, prawdą i ży-
ciem. 

Kiedy tak będziemy życie nasze kształtowali w Panu, według Jego woli żyli to możemy być 
pewni życia wiecznego w niebie.  Życie w Chrystusie tu na ziemi jest bowiem zadatkiem i rękoj-
mią życia wiecznego w niebie. Umierając możemy z pokojem w sercu powiedzieć za Zacharia-
szem: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa”. 
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Odezwa biskupa gliwickiego na zamknięcie Jubileuszowego 

Roku Miłosierdzia 
 
     Drodzy Współpracownicy w kapłańskiej służbie, 
     Umiłowani Siostry i Bracia! 
 
     Zbliża się moment zamknięcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez 

Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku, który uroczyście otworzyliśmy dnia 13 grudnia 

ub. r. w kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.  Doświadczyliśmy w tym akcie 

wezwania do owocnego kroczenia drogą przebaczenia nam, grzechów i win, a także zapro-

szenia do wewnętrznej dojrzałości każdego z nas. Ten Nadzwyczajny Jubileusz był darem 

dla umęczonej wspólnoty ludzkiej, borykającej się ustawicznie z brakiem właściwej posta-

wy wobec zadań, wyznaczonych przez Zbawiciela, który „przyszedł szukać i zbawić to, 

zginęło” (Łk 19,10). Kończący się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia miał więc być czasem 

doświadczania miłosiernej postawy Boga, który udziela nam swej łaski bez naszych zasług. 

Odpowiedzią zaś z naszej strony miał być podjęty wysiłek nawrócenia, wyznaczanego 

uwrażliwieniem na nasze nieposłuszeństwo wobec Boga oraz decyzją o zbliżeniu się do 

skarbca przebaczenia w sakramencie pokuty. Z pewnością nie zaniedbaliśmy podjęcia tego 

wysiłku! 

     Uroczyste zamknięcie tego wyjątkowego Jubileuszu będzie miało miejsce w gliwickiej 

katedrze w niedzielę 13 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.30. Tego samego dnia akt 

zamknięcia dokona się także w pozostałych sześciu kościołach naszej diecezji, które zostały 

ustanowione na rozpoczęcie tego Jubileuszu; do tego aktu deleguję Księży Proboszczów 

tych jubileuszowych kościołów. 

     Ufam, że Umiłowani Diecezjanie, wraz ze swymi Duszpasterzami, doznali miłosiernej 

łaski w uwolnieniu się od brzemienia grzechów i błędów. Oby cała nasza Wspólnota Diece-

zjalna strzegła odtąd darów, otrzymanych dla naszego zbawienia. Pozostańmy z Bożym 

błogosławieństwem. 

     Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r. 

                                                                                                 + Jan Kopiec 

                                                                                                Biskup Gliwicki 
 
 



Intencje  mszalne 6 – 13 XI 2016 
XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  6  XI  (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne ) 
 8.00 – za + męża Helmuta Langer w 3 r. śm., rodziców i pok. z obu stron 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

 

14.30 –  Różaniec za zmarłych 

 

PONIEDZIAŁEK   -  7  XI      
18.00 –  za + Wilhelma Kowolik, żonę Jadwigę, 3 córki, syna Gracjana i żonę i ++ z pok.  
            Kowolik, Miosga 
 
WTOREK  - 8  XI   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + ks. Reinholda Scholza 

w 59 r. śm. 2) za + Gertrudę Jaksik w dn. ur. 3) za + Erykę Kotyczka w I r. śm. 4) za + Bar-
barę Dziuba w 5 r. śm, jej męża, brata, rodziców i ++ z pok. Czmok, Kowolik 5) za + żonę 
Ilzę Bagsik, rodz. Martę Aloisa Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, szwagierkę Ger-
dę, 3 szwagrów i ++ z pok. 6) za + Zygmunta Nierobisz w 30 dz. po śm. 7) za + Jana Muli-
cę w 30 dz. po śm. 8) za + siostrę Adelajdę Wąsek, Martę i Józefa, Elfridę Lis, rodzeństwo, 
dziadków z obu stron, rodz. Franciszka i Ludwika Wołoszyn, 3 siostry, 2 braci, bratową i ++ 
z pok. 9) za + ojca Pawła, matkę Rut, teściów, szwagra i pok. z obu stron  10) za ++ rodz. 
Annę i Antoniego Wilczek, Adelajdę i Jana Thorz, Ingberta Gałązka, dziadków i krewnych  
 
ŚRODA  -  9  XI  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  MSZA  DLA  DZIECI 

18.00 – za + ojca Wilhelma Kijas w r. śm., matkę Jadwigę, ++ z pok. i d. w cz. c. 
 
CZWARTEK  -  10 XI   św. Leona Wlk, pap.           MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Marię Szyszka w r. śm., jej męża Pawła, synów Alfreda i Jerzego, synową Ma 
             rię i ++ z pok.  
 
PIĄTEK  -  11  XI    św. Marcina z Tours, bpa      
 9.00 – int. wolna 
 
SOBOTA  -  12  XI    św. Jozafata, bpa i m.                     
12.00 – w int. nowożeńców Piecha – Michalak 

 

18.00 –  za + Grzegorza Konieczny, jego rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok,  
             siostrę Urszulę, szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok. 
 
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  13  XI  (kolekta na nasz kościół oraz  

                                                                       zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie” ) 
 8.00 – za + Małgorzatę i Rufina Bednorz, męża Ignacego, syna Janusza, teściów, 5 szwa 
           grów, 2 szwagierki i ++ z pok. Szeląg, Bednorz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

14.30 – Nieszpory 



 

Ogłoszenia parafialne 

6 XI 2016 

 

 

 

 

1. Zapraszam serdecznie dziś na Różaniec za zmarłych o 14.30.  
 
2. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany jeszcze w poniedziałek o 17.30. 
 

3. W kancelarii są przyjmowane intencje za zmarłych na przyszły rok. Można je 
również składać wypisane na kartkach. 

 

4. W środę Msza św. szkolna.  W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
 

5. W piątek święto państwowe – 98. rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza  św. o g. 9.00. 
Dyspensa od potraw mięsnych. 

 

6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie:  12 XI - Konieczny, Pietrek, Kłak, Nawrath, 

Wienchol, Wienchol, Slenczek, Sus, Nowak. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy ko-
ścioła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby 
nikogo nie  brakowało.  

 

7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezję i Seminarium Duchowne. W przyszłą 
niedzielę kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”. 

 
 
 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:  wtorek 18.30 – 19.00        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 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


