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_________________________________________________________________  
List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy 

w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w któ-

rym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 

13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Ko-

ścioła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności.  

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków cza-

su w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawi-

ciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania 

ładu i pokoju na świecie.  

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. 

Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to 

droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej 

w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a 

świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze 

słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powta-

rzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miło-

ści dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione 

przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku). 

Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg po-

prowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześla-

dowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w trzeciej tajemnicy fatim-

skiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających 

pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak mę-

czenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenni-

ków, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod 

wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty. 

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót 

miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, 

przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajem-

nice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym 

uczestnikiem tego orędzia.  

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta 

Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu, Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej 
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rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to 

miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. 

Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto Narodzenia Matki 

Bożej, 8 września 2017 roku. 

Pasterze Kościoła w Polsce  

____________________________________________________________________________ 

 

Sprzątanie kościoła 2017       ŚWIĘTOSZOWICE 
 
 
27 V - Michalik, Wlochowicz, Zgobisz, Smęt, Szlosarek, Oleszko, Szmid, Bobeł 
      
4 VI –  Magiera, Ksionsyk, Ksionsyk, Ciupka, Jasiński, Sznapka, Grzeganek, Kierat 
 
11 VI -  Kukuła, Lesiak, Knop,Warzecha, Grabińska, Budzik, Schneider, Schneider 
                                                                                                                                      
18 VI -Nowakowski, Nowakowski, Stec, Garcorz, Ledwoń, Blitek, Glagla, 
 
25 VI –  Sławicki, Kusz, Skalec, Sydow, Ozdoba, Hawrot, Wręczycki, Rojowiec,   
 
1 VII - Drapiewska, Cichorowski, Szuwald, Szuwald, Kupczak, Bem,   
 
8 VII -  Biskupek, Pieleń, Hetmańczyk, Wróbel, Trzuskolas, Pradela, Stencel 
                                                   
15 VII – Stencel, Szlosarek, Kupczak, Gładysz, Polywka, Mainka, Gabrych, Miler 
                                                 

22 VII  - Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik, Kucharczyk, Mainka, Kobroń 
 
29 VII – Kubica,  Sikora, Biskupek,  Bagsik, Grzechca, Kozioł,  Szyszka,  Fiołek,  
 
5 VIII - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike, Bawaj, Gołąbek, Alamoda,  

 
12 VIII -  Czerwiński, Kirszniok, Kirszniok, Włochowicz, Gawenda, Boczarowski,     
                  Kujawa, Jendrysik 
 
19 VIII - Fiołek, Mitras, Janoszka, Gralla, Antoszkiewicz, Greiff, Stojak, Nardelli,    

             Król, Cebula, Suchanek, 
 

26 VIII - Nicz, Długosz, Dragon, Wiśniewski, Trembicki, Serich, Kroll, Kucharski,   
            Kalla, Trefler 
 

Pamiętajmy o tym obowiązku! 
Kto w danym dniu nie może niech się zamieni tak, aby nikogo nie brakowało. 

Klucz u kościelnego. Jeśli sprzątanie jest rano to nie zamykamy kościoła. 
Po każdym odkurzaniu czyścimy odkurzacz 

 



Intencje  mszalne 21 - 28 V 2017 
VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  – 21  V  (kolekta na nasz kościół)  

 8.00 – za + męża Herberta Kroll, rodz. Kroll, Białasik i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Ja 
           dwigi  z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Jadwigi Wolny z pr. o bł. i zdr. i dalszą opie 
           kę dla całej Rodziny 
14.30 – chór „Jadwiżki” śpiewa Maryi 
 
PONIEDZIAŁEK   -  22 V   DNI  KRZYŻOWE         
18.00 – za + Franciszka Boczar (od sióstr Rodziny Maryi z Nowego Wiśnicza) 
           - procesja do krzyża w Świętoszowicach 
WTOREK  -  23  V    DNI  KRZYŻOWE         
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian z prośbą o błogosławieństwo w  
             pracy na roli i o dobre urodzaje; 1) za + ks. Wiktora Pielesza (od Dzieci Maryi) 
2) za + ks. Wiktora Pielesza (od sąsiadów z Międzybrodzia Bialskiego) 3) za + Gertrudę 
Jaksik, rodz. Jadwigę, Annę i Brunona Szczeponik, Martę i Franciszka Jaksik, siostrę Marię 
4) za ++ rodz. Helenę i Józefa Broja, Matyldę i Józefa Szymaczek, Ernesta i Erykę Szyma-
czek, Helenę i Alojzego Miczka, Franciszka Szymaczek i ++ z pok. Szczeponik, Szyma-
czek, Broja, Kytzia  5) za + Franciszka Boczar od Sióstr z Niedźwiedzia 6) do Bożego Mi-
łosierdzia o radość wieczną dla zmarłych w ich rocznice śmierci 
 
ŚRODA -  24  V  DNI  KRZYŻOWE          
18.00 – za ++ rodz. Annę i Ericha Rebenstok, siostrę Urszulę, męża Grzegorza i ++ pok.  
           - procesja do krzyża za stawem 
 
CZWARTEK  -  25  V         
18.00 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, męża Wernera, teściów Zofię i Romana Cipa,  
             zięcia Fryderyka 
 
PIĄTEK  - 26  V     św. Filipa Nereusza, kapł. 
18.00 – za wszystkie Matki naszej Parafii z prośbą   o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 
SOBOTA  -  27  V     
 
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 50 ur. Adama Par 
             tyki z prośbą  o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 
 
WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE     – 28  V  (kolekta na nasz kościół)  

 8.00 – z ok. Dnia Matki i Ojca za ++ rodz. Erykę i Ernesta Szymaczek, dziadków Matyldę  
           i Józefa, Wiktorię i Donata,  matkę chrzestną Łucję Szczeponik, jej męża Ryszarda,  
           ojca chrzestnego Franciszka Schymaczek i ciocię Edytę Kruzel 
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gertrudę i Emanue 
            la Goławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski,  
           Zgorzelski  i ++ z pok. 
14.30 – Nabożeństwo majowe 



Ogłoszenia parafialne 
                                                                    21 V 2017 
 
1.  Dziś po południu o 14.30.  zapraszam  na chwalenie Maryi  pieśniami Chóru  „Ja-

dwiżki”. 
 

2.  Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.   
 
3.  Od jutra obchodzimy Dni Krzyżowe. Udajemy się do krzyży, aby Chrystusa wstępują-

cego do Ojca prosić o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. We wtorek Msza św. o 
urodzaje. Procesje do krzyży. W poniedziałek do Świętoszowic; w środę do krzyża za 
stawem. 

 
4.  W czwartek po Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych. 

 
5.  W piątek wieczorem Msza św. w intencji wszystkich Matek. Zapraszam Matki i 

wszystkie Wasze dzieci na modlitwę za Was (nie będzie Mszy szkolnej dla dzieci w 
środę i w czwartek dla młodzieży). 

 
6.  Na terenie naszej Gminy pojawiają się akty wandalizmu, zniszczeń przystanków i 

innych obiektów.  W razie zauważenia czegoś niepokojącego nasza Policja prosi o 
natychmiastowe powiadomienie, nawet anonimowe. Tel:  112, 997 lub  
696 097 891(radiowóz). 

 
7.  W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich 

 
8.  Dziękuję Ziemięcicom za sprzątanie kościoła. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  27  

V - Michalik, Wlochowicz, Zgobisz, Smęt, Szlosarek, Oleszko, Szmid, Bobeł. Klucz 
u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu 
nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało. 

 
9.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 

Chryste Zmartwychwstały, Tobie cześć i chwała! 

                                     
  Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Sobota Robert, Zacharzowice i Wojtyłko Katarzyna, Przezchlebie 
 
 

KANCELARIA:   wtorek po nabożeństwie majowym,    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  


