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_________________________________________________________________  
Drodzy Parafianie!  
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy głęboko poruszeni jej aktualnością. Gdzie jest gło-
szona prawda Boża, tam rodzi się wrogość i prześladowanie. To zaś budzi w świadkach lęk.  
Wielu chrześcijan jest skłonnych iść na kompromis ze światem. Jezus Chrystus poucza nas 
jednak, że głosiciele Dobrej Nowiny nie powinni się bać, bo On jest z nimi i zawsze przy-
chodzi im z pomocą.  

Mówi o wróblach tak malutkich, że ich parę można kupić na targu za jednego asa. A prze-
cież i one są pod Bożą opieką... I mówi: „Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli".  

Wierzący świadek Chrystusa naraża swoje doczesne życie, ale poza Bogiem nikt nie jest w 
stanie pozbawić go życia wiecznego, które ma wartość absolutną.  

Dzisiejsza ewangelia koncentruje się na ważnych tematach: pierwszy - to potrzeba wyznania 
wiary w Jezusa Chrystusa, a drugi - to wezwanie do życia z Jezusem Chrystusem. To wyraźne 
dawanie świadectwa wiarze. Była o tym mowa również tydzień temu. Trzeba mieć Go w sobie, 
aby w być świadkiem: w rodzinie, w miejscu pracy - i dzielić się darem wiary. Psalmista woła: 
„Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba mi twarz okrywa. Dla braci moich stałem się ob-
cym [...] i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie". 

 Kiedy stajemy wobec ogromu zła na świecie, pytamy jak mogło do niego dojść? Główną 
przyczyną tego stanu rzeczy jest: gnuśność, lęk przed podejmowaniem trudnych zadań, brak 
determinacji w wypełnianiu obowiązków. Urzeczywistnienie dobra wymaga bowiem mę-
stwa.  

 Męstwo to czynne przeciwstawianie się złu, ale też znoszenie cierpień za wierność. Często 
jest miłością bliźniego nawet wtedy, gdy nie jest odwzajemniona. 

 Bóg domaga się odwagi od tych, którzy Mu służą. Bóg chce, abyśmy mieli serce odważne 
i dusze mężnie miłujące. 

Piątkowa uroczystość Najświętszego Serca Jezusa była też przypomnieniem nam wszystkim słów 
Jezusa: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” 

Być cichym i pokornym to znać siebie: wiedzieć, kim jest człowiek i kim jest Bóg. A to prowadzi 
nas do życia Ewangelią. Dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi szuka własnej chwały? Dlaczego cele-
brują własne ego? Dlaczego gonią za urojoną wielkość? Odpowiedź jest prosta - bo odrzucili 
prawdę. Odrzucony został głos sumienia. Serce Jezusa jest otwarte dla nas: oczyszcza nasze 
serce, przypomina nam prawdę o nas samych. Niech Jego serce kształtuje w nas serca ciche 
i pokorne, które będą świadkami Ewangelii. 
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Intencje  mszalne 25 VI – 2 VII 2017 
XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 25  VI     (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej )               
 8.00 - za + Emila Chrubasik w I r. śm. i żonę Brygidę 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
              otrzym. ł. z ok. 40 rocz. ślubu Soni i Joachima oraz 5 r. śl. Natalii i Marcina z pr. o  
             błog. i zdr. dla całej Rodziny; 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 25 rocz. ślubu Iwony i Joa 
             chima Nicz z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny; 
           - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł.  z ok. 70 ur. Krystiana Mainka z  
             prośbą o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 
PONIEDZIAŁEK   -  26 VI   
18.00 – za + Franciszka Boczar (od s. Teresy) 
 
WTOREK  -  27  VI     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) )za + Franciszka Boczar (od 
Sióstr Rodziny Maryi z Niedźwiedzia) 2) za + ks. Wiktora Pielesza (od Marii Harat z Ro-
dziną) 3) za + ks. Wiktora Pielesza (od siostrzenicy Małgorzaty i Marii z Rodzinami) 4) za 
+ Ernesta Konieczny, Paulinę i Walentego Konieczny, Wiktorię i Karola Kapek, ++ z pok. 
Konieczny, Kapek, Mój i d. w cz. c. 5) za + w Niemczech Różę Hudy 
 
ŚRODA -  28  VI  św. Ireneusza, bpa i m.        
18.00 – za ++ rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy, brata Joachima  i++ z pok. Sikora, Skandy,  
             Grzegorczyk, Korgel 
 
CZWARTEK  -  29  VI   UROCZ. ŚW.  AP.  PIOTRA I PAWŁA, Patronów naszej Diecezji           
18.00 – za + Erharda Biskupek w I r. śm. 
 
PIĄTEK  - 30  VI   
18.00 – za + matkę Martę Konieczny w 3 r. ś. i ojca Jana 
 
SOBOTA  -  1 VII   I-sza sobota     
  8.00 – w int. Czcicieli Różańca św. 
 
18.00 – w int. Artura Burda, jego Rodziców i Chrzestnych 
 
XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 2 VII    (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duch.)                         

 8.00 - za + męża Ernesta Samol, rodziców i Urszulę Długosz 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkań 
                                                                                                           ców Świętoszowic) 
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 



Ogłoszenia parafialne 
25 VI 2017 
 
 

 
1.   Dziś po południu o o 14.30 – nabożeństwo   ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.  

 
2.   W czwartek obchodzimy Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, Patronów na-

szej Diecezji. 
 

3.  W sobotę przypada I-sza sobota. Msza św. rano o 8.00. 
 
 
4. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  1 VII - Drapiewska, Cichorowski, Szuwald, 

Szuwald, Kupczak, Bem. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,  jeśli sprząta-
nie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brako-
wało.  

 
5. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Stolicę Apostolską. W przyszłą niedzielę ko-

lekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. 
 
 
 
 

Chwała Tobie Boże Miłosierny! 
                                     

  Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi prześlubne 
I. Wróblewski Marcin, Bytom i Wyleżoł Magdalena, Przezchlebie 
 
 
 
 
 
 

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 

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


