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Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Motywem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest radosna nowina o Emmanuelu – Bogu 
bliskim każdemu z nas. Przeżywamy aktualnie ostatni tydzień liturgicznego czasu Adwentu, 
przygotowując się do świętowania narodzenia Emmanuela, Boga, którego pragnieniem jest 
bycie z nami. 
Z dniem Bożego Narodzenia wiąże się w tym roku specjalna okoliczność. Sto lat temu, wła-
śnie w ten dzień, narodził się dla nieba św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczo-
nych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła. Setna rocznica śmierci 
stanowi dobrą okazję, by przybliżyć wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie ro-
ku 2016 /2017 Rokiem św. Brata Alberta. 
W bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia mamy okazję przyjrzeć się bliżej 
osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywistniać 
chrześcijańskie miłosierdzie. 
Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie imię i nazwisko, przyszedł na świat 20 
sierpnia1845 r. w Igołomi pod Krakowem. Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy 
życia religijnego oraz gorący patriotyzm. Na tyle silny, że w siedemnastym roku życia jako 
jeden z pierwszych zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. W bitwie pod Meł-
chowem 30 września 1863 r. został ciężko ranny w skutek czego amputowano mu nogę. 
Dozgonnie naznaczony został stygmatem miłości Ojczyzny. 
Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację. Był to czas, kiedy zwrócił się w kierunku 
sztuki. W latach 1870-1874 podejmuje systematyczne kształcenie w Akadami Sztuk Pięk-
nych w Monachium. Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną karierę. Znawcy 
przedmiotu zaliczają go do prekursorów polskiego impresjonizmu.  
Spotkanie z nędzą ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nieludzkimi warun-
kami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy, poruszyło go dogłębnie. Wkrótce objął zarząd 
nad miejską ogrzewalnią i przekształcił ją w przytulisko, gdzie każdy potrzebujący mógł 
znaleźć pożywienie, dach nad głową a przede wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni 
realizować swą misję, 25 sierpnia 1887 r. przywdział habit Trzeciego zakonu św. Francisz-
ka, od tego też czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat Albert. Rok później zło-
żył śluby zakonne. Aby sprostać tak wymagającemu zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą 
ubogich, Brat Albert potrzebował współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota za-
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konna nazwana przez Założyciela Braćmi Posługującymi Ubogim Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka, popularnie zwana albertynami. Za umowną datę powstania zgromadzenia przy-
jęto rok 1888. Trzy lata później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit zakonny przybrały pierw-
sze Siostry Posługujące Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się opieki nad ubogimi 
kobietami. 
Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert?  
Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na prawdę o nierozerwalnej więzi między miło-
sierdziem a chrześcijaństwem. Kardynał Wojtyła wyjaśnia nam, jak chrześcijanin powinien 
wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą 
i tutaj Brat Albert jest dla nas wzorem nieporównanym. To nic innego jak codzienny trud, 
cicha ofiara ze swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to umniejszanie siebie w służ-
bie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole, z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się”. 
Na zakończenie podamy jeszcze jedną naukę, przekazaną milczącym świadectwem święte-
go Ojca ubogich. To nauka o godności każdego człowieka. Tam, gdzie dla wielu trudno by-
ło dostrzec nawet człowieczeństwo, przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. 
Brat Albert dostrzegał oblicze Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo. Prośmy Boga, o taką 
wiarę i taką wrażliwość. 
Prośmy Matkę Najświętszą, którą św. Brat Albert czcił szczególnym nabożeństwem, aby ja-
ko Matka Miłosierdzia wspierała swym wstawiennictwem wszystkich pragnących podążać 
szlakami miłosiernej miłości. 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
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Plan wizyty duszpasterskiej - kolędy 2016 / 2017 
Przezchlebie     
 

Lp. Data Dzień Ulica 
1. 27 XII Wtorek          g. 14.00 Mikulczycka 32 – 72 , 73-65  i Wodna 
2. 28 XII Środa             g. 14.00 Mikulczycka 57-1  
3. 29 XII Czwartek       g. 14.00 Szkolna 47- 1  
4. 30 XII Piątek             g.14.00 Jelina, Polna, Zielona, Mikulczycka 30 – 4 i 

Łączna 
5. 3 I Wtorek          g. 14.00 Stawowa od 1 i Leśna 2 - 20 
6. 4 I Środa             g. 14.00 Leśna 29 – 22, Dworcowa 10 – 14, 53-27 
7. 5 I Czwartek       g. 14.00 Dworcowa  15, 1 - 11 

 
 
 
 
 



Intencje  mszalne 18 -  25 XII  2016 
IV NIEDZIELA  ADWENTU  -  18  XII  (kolekta na nasz kościół)   
 8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła Lis, Hildegardę i Henryka Lis, Pawła, Martę, Marię, Józe 
          fa i Ambrożego Sikora, Martę i Jana Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka,  
           Herberta Szeja i pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. r.dz. Mateusza Golbik i o błog. dla  
                                                                                                                    całej Rodziny 
14.00 –  15.30 – okazja do Spowiedzi 
 
PONIEDZIAŁEK   -  19  XII      
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
WTOREK  - 20  XII   
17.45  – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Franciszkę i Bolesława 
Marczak, Wandę i Richarda Miczka, dziadków z obu stron i ++ z pok. 2) za+ matkę Annę 
Szczyrba w 15 r. śm., ojca Antoniego, Agnes, Reinharda i Marię Foik, dziadków Maniura, 
Szczyrba i ++ z pok. 3) za + Jana Pudło (od sąsiadów)  
 
ŚRODA  - 21 XII     
17.45  – za + ojca Tomasza Konieczny w r. śm., matkę Matyldę,  rodz. Poloczek, dziadków  
              Konieczny, Poloczek, Porada i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  - 22  XII   
17.45  – za + Augustynę Sławicki w r. śm., jej dzieci, zięciów, wnuków i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  23  XII                      
17.45  – za + męża Ernesta Samol, rodz. Marię i Pawła, Urszulę i Damiana Długosz,  Emi 
              lię i Jana Samol 
 
 
SOBOTA  -  24  XII   
 8.00 – za + Jana Pudło w 30 dz. po śm. 
 
 

WIGILIA 
24.00 – PASTERKA  ZA  PARAFIAN      (kolekta na Fundusz Obrony Życia)     
 
UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA   PAŃSKIEGO - 25  XII  (kolekta na nasz kościół)                                                                                                                       
 9.00 – za + ojca Wilibalda Smolik, Małgorztę, Saturnina, Józefa Piernikarczyk, Krystynę i  
            Maksymiliana Buchcik i ++ z pok. 
 
11.00 - za + rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy, brata Joachima, Elżbietę i Rajmunda Mainka,  
            brata Erharda i ++ z pok. 
 
14.30 - Nieszpory bożonarodzeniowe 



Ogłoszenia parafialne 
18 XII 2016 

 
1. Dziś o d 14.00 do 15.30 okazja do Spowiedzi św. 
2. Przed Świętami Spowiedź będzie: czwartek 9.00 – 10.30     16.00 – 18.00,  
                                                                 piątek 9.00 – 10.30,   16 – 18.00,   20.00 – 21.00  
                                                                 sobota 9.30 – 11.00. 
 
3. W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. będzie można nabywać wypieki świąteczne i 

stroiki w ramach Jarmarku Adwentowego. Ewentualny dochód będzie na potrzeby na-
szego kościoła. Dziękuję bardzo wszystkim, a szczególnie Kumoszkom,  Radzie Para-
fialnej, Młodzieży, za zaangażowanie i wypieki. 
 

4. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Roratach. Roraty są wieczorem o 17.45 od 
poniedziałku do piątku. W imieniu Dzieci dziękuję sponsorom za nagrody.   

5. W przedsionku do nabycia  opłatki, świece Caritasu po 12 i 5 zł  i kalendarze. 
 

6.  W środę od 10.00 odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną. 
 

7. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach firma RGPROJEKT z Krakowa 
będzie przeprowadzać prace związane z modernizacją ewidencji gruntów (pomiary geodezyj-
ne) i budynków. 

8. Komenda Powiatowa Policji zwraca się z apelem o szczególną czujność przed Świętami, ale 
nie tylko, wobec domokrążców i różnym przedstawicielom firm. Nie otwierać drzwi. Nie po-
dejmujmy decyzji przez telefon. Przypomina się usilnie o elementach odblaskowych na dro-
dze. 

9. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 24 XII - Szczeponik, Rother, Kaczmarczyk,  Kowo-
lik, Włodarczyk, Boczar, Kulosa, Golbik. 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.  

10. Wolne intencje Mszy św. w styczniu: 2, 4,5,8g.11.00, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 30. 
 

11. Już dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na Pasterkę o północy. 
 
12. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Na Pasterce ofiary składamy na Fundusz Obrony 

Życia. W Boże Narodzenie kolekta na nasz kościół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek - po Roratach,  w czwartek nieczynna      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  


