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Z Listu pasterskiego biskupa gliwickiego w związku ze zbliżającym się jubile-

uszem 25-lecia ustanowienia Diecezji Gliwickiej oraz planowanym Pierwszym 

Synodem Diecezjalnym 

Drodzy Diecezjanie 
    Adwent oznacza oczekiwanie na spełnienie się wielkiego dzieła, jakim było 
przyjście Zbawiciela na nasz ludzki świat. W tym oczekiwaniu zawiera się coś ta-
jemniczego, mimo wszystko nie do końca przewidywanego, ale wyczuwamy, że 
zapowiadającego konieczną odmianę, korzystną i pożyteczną… 
    Dnia 25 marca 2017 r. minie 25 lat od momentu, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał reorganizacji struktury diecezjalnej w naszej Ojczyźnie i między innymi 
utworzył naszą Diecezję Gliwicką z części diecezji katowickiej i opolskiej…. To 
jubileuszowe spojrzenie na miniony już czas w życiu naszej diecezji powinno też 
nas pokornie przekonać, że wiele już uczyniliśmy, aby Kościół Gliwicki opierał się 
na trwałych fundamentach… Jakże ważnym pozostaje ustawiczny wysiłek, by nie 
szukać tylko własnego postrzegania wspólnoty kościelnej i nie zamykać się w cia-
snym kręgu szukania spokojnego korzystania z Boskiej pomocy. Taki swoisty ra-
chunek sumienia okazuje się niezbędnym etapem, by wdzięczność naszą za Diece-
zję Gliwicką uczynić szczerą i rzetelną. Bowiem stanowimy diecezjalną wspólno-
tę, która przejęła na naszym skrawku ziemi, danej nam przez Opatrzność jako dzi-
siejsza diecezja gliwicka, wspaniałe dziedzictwo żywotnego angażowania się po-
przednich pokoleń wierzących w Jezusa Chrystusa, wyrażającego się nie tylko w 
sieci kościołów, kaplic, klasztorów, krzyży przydrożnych i figur czy miejsc piel-
grzymkowych, ale zorganizowaną siecią miejsc udzielania nadprzyrodzonych da-
rów, a także dzielących się wszechstronną pomocą dla osób biednych, potrzebują-
cych i cierpiących, razem z placówkami wychowawczymi dla dzieci i uczących się 
młodych mieszkańców naszej ziemi.  
    Zgromadzenie synodalne ma być darem, jaki chcemy ofiarować naszemu Ko-
ściołowi Diecezjalnemu. Po etapie budowania fundamentów, któremu przewodził 
pierwszy biskup Jan Wieczorek, nadszedł czas na wznoszenie wspólnego domu ca-
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łej wspólnoty Kościoła Gliwickiego. Dobrze wyczuwamy, jakiego wysiłku wyma-
ga umiejętność tworzenia pojednanej rodziny, która w Jezusie Chrystusie znajduje 
swoje właściwe miejsce. Przede wszystkim trzeba nam będzie się zastanowić  nad 
tym co w naszej rzeczywistości diecezjalnej należy podtrzymywać, co przejąć na 
dalsze trwanie dla dobra tej wspólnoty… Już teraz trwa okres przygotowawczy sy-
nodu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, zastanawianie się, jak odzyskać dyna-
mikę apostolską, w pełni misyjną, by Dobra Nowina była przez każdego z nas 
przekazywana uczciwie i odpowiedzialnie, a nie tylko dla własnej przyjemności i 
dobrego samopoczucia. Nie może zabraknąć pochylenia się nad materialnym wy-
miarem funkcjonowania diecezji, nad obecnością katechezy w szkołach, czy nad 
zasadami naszej współpracy z władzą cywilną.  Niemało wysiłku będziemy musie-
li włożyć w troskę o cementowanie prawdziwej jedności Kościoła, i to nie tylko w 
rozumieniu poszukiwania pojednania z innymi wyznaniami, ale także w łonie na-
szego Kościoła, byśmy się nie podzielili i nie spotkało nas nieszczęście, że nadej-
dzie moment, „gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony; 
dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona” (Mt 24,40-
41).  
     Umiłowani! Dzielę się z Wami tymi oczekiwaniami u progu ważnych przeło-
mów. Zwracam się otwartym sercem do wszystkich, tworzących nasz Kościół Die-
cezjalny. Ufam, że podjęcie zadań jubileuszowych i synodalnego przemyślenia 
złączy nas wszystkich wokół naszego Pana, z ręki którego wyszliśmy i do którego 
powrócimy. Liczę na aktywne i szczere zaangażowanie się w prace synodalne… 
Wszystkim powierzam też modlitewne wspieranie Pierwszego Synodu Diecezji 
Gliwickiej.  
     Na owocne kroczenie adwentową drogą naszej odnowy wszystkim z serca bło-
gosławię.              + Jan Kopiec, biskup gliwicki 
 
 

Proponowany skład Parafialnego Zespołu Synodalnego: 

Parafialna Rada Duszpasterska: Bobeł  Andrzej, Ciasto Teresa, Grofik Bernadeta, 
Iwan Grzegorz, Koperwas Stanisław, Nicz Krystian, Pieleń Kornelia, Pradella  Al-
fred, Śliwińska Maria 
Szafarze: Krzysztof Kowolik, Rudolf Kudlek, Jan Molenda, Antoni Rojowiec, Jan 
Szlosarek 
Katecheta: Adrian Klimala.  
Opiekunka marianek: Sylwia Wienhol.  
Przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza: Ireneusz Długosz.  
Poradnictwo rodzinne: Karin Rojowiec.  
Zespół edukacji: Dyr. Hanna Miczka, Dyr. Zuzanna Korgel.  
Młodzież: Iwan Anita 
Pierwsze spotkanie przewidziane jest na 12 grudnia br. (poniedziałek) po Roratach. 



Intencje  mszalne 4 -  11 XII  2016 
 
II NIEDZIELA  ADWENTU    -  4  XII  (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow.  

                                         i zbiórka przed kościołem na pomoc dla Kościoła na Wschodzie)   

 8.00 – za + Henrykę i Kazimierza Komornickich w rocz. śm. i ++ z rodziny Komornicki,  

            Grzyb 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. przez wstaw. św. Barbary o  

            błog. i zdr. dla Górników i ich Rodzin 

 

14.30 – Nieszpory adwentowe   

 

PONIEDZIAŁEK   -  5  XII      
17.45 – za + ojca i męża Józefa Mularczyk w dn. ur., rodziców z obu stron i ++ z pok. 

 
WTOREK  - 6  XII  św. Mikołaja , bpa 

17.45  – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Waltera Kałuża, rodz. Olgę i 

Faustyna Pudło, teściów Emilię i Emila Kałuża,  siostry Magdę i Teresę, brata Ernesta, bratanka 

Krzysztofa, szwagrów Gracjana i Karola,++ z pok. Pudło, Kałuża 2) za + męża Bernarda Klo-

ska, rodz. Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę , szwa-

gra Aloisa i ++ z pok. 3) za + Erharda Biskupek 4) za ++ rodz. Ernę i Joachima Mainka, 

Franciszka Gołąbek, dziadków i ++ z pok. z obu stron 5)za + Edwarda Blitek (od sąsiadów) 

6) za + ojca Wiktora Rother, jego żonę Gertrudę, matkę Rut Zeiner, dziadków Kapek, 

Knappe, Zeiner, Niesporek ojca chrzestnego Ernesta Konieczny, rodz. chrzestnych Jadwigę 

i Kurta Niesporek, dziadka Zygmunta Michalski i ++ z rodzin 7) za + matkę Elfrydę Kan-

dzia w r. śm., ojca Herman, dziadków z obu str., ++ z rodz. Cichorowski, Cebula i d. w cz.c.  

8) za ++ dziadków Annę i Antoniego Wilczek, Adelajdę i Jana Thorz i + Józefa 

 

ŚRODA  - 7 XII św. Ambrożego, bpa i dra  K-ła 
17.45  –  za ++ rodz. Elżbietę i Rajmunda Mainka,  Ernę i Rudolfa Szczeponik, brata Erhar 

             da, szwagra Wolfganga i ++ z pok. 

CZWARTEK  - 8 XII  Urocz. Niepokalanego Poczęcia  NMP  (kolekta na Ośrodek Rehabi-

litacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach) 

17.45  – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, męża Wernera, teściów Zofię i Romana Cipa,  

             zięcia Fryderyka, dziadków z obu stron 

 
PIĄTEK  -  9  XII                      
17.45  – int. wolna 

 

SOBOTA  -  10  XII   
18.00 – za + syna Janusza w r. śm. 

 

III NIEDZIELA  ADWENTU GAUDETE    -  11  XII  (kolekta na nasz kościół)   

 8.00 – za + syna Zygfryda Samol w r. ur. i ++ z pok.  

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Władysławę Zachura  z ok. ur. 

14.30 – Nieszpory adwentowe   



Ogłoszenia parafialne 

4 XII 2016 

 

1. Zapraszam serdecznie na Nieszpory Adwentowe o 14.30  

2. Górnicy składają podziękowania wszystkim, którzy brali udział w organizacji i obcho-

dach tegorocznej Barbórki. 

3. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Roratach. Roraty będą wieczorem o 17.45 

od poniedziałku do piątku. Jak co roku zwracam się z prośbą o sponsoring drobnych na-

gród dla dzieci przychodzących na Roraty.  

4. W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe po 20 zł, opłatki, świece Caritasu po 12 i 5 zł  

i kalendarze. 

5. W czwartek 8 grudnia obchodzimy Urocz. Niepokalanego Poczęcia  NMP. Kolekta 

na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.  

6. Bóg zapłać Parafianom z Przezchlebia za sprzątanie kościoła.  

7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 10 XII - Mróz, Liszka, Liszka, Bezrąk, Denys, Ka-

pica, Matysiak, Ostrowski, Bodzioch. 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. W przyszłą, III Niedzielę Adwentu jak też i w IV Niedzielę,  po Mszach św. będzie 

można nabywać wypieki świąteczne i stroiki w ramach Jarmarku Adwentowego. 

9. Wolne intencje Mszy św. w grudniu: 12, 15, 22, 25,27,29 

10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow. Dziś 

zbiórka przed kościołem na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. W czwartek w Urocz. 

Niepokalanego poczęcia NMP kolekta na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w 

Rusinowicach W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 

 

Chryste Królu, przyjdź! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 

 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek - po Roratach,  w 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  


