
 

33/2017 (941)        XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA        13 VIII 2017 

_________________________________________________________________  
ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO DO RUD 

NA ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP 15 SIERPNIA 2017 ROKU 
Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,  
Umiłowani Diecezjanie!  
Każdego roku sierpniowe świętowanie Maryi Wniebowziętej przyciąga nasze serca do od-
dawania Jej nabożnej czci. W naszej diecezji czynimy to w sposób niezwykle serdeczny w 
sanktuarium w Rudach, pragnąc zaczerpnąć nowych sił duchowych w patronalny obchód 
świątyni, będącej kiedyś miejscem modlitwy konwentu cysterskiego, a obecnie wypełniają-
cej się parafianami i pielgrzymami. Uroczystość ta od lat stanowi okazję do zanoszenia 
wspólnej modlitwy całej naszej metropolii - z jej Pasterzami na czele - o trwanie w wierze, 
której świadkiem i oparciem jest dostojna bazylika, utrwalająca wspaniałe dziedzictwo du-
chowe naszej ziemi. Tak przygotowujemy się do uczczenia Matki naszego Pana i w tym ro-
ku, gdy naszemu wdzięcznemu trwaniu na modlitwie szczególnego blasku dodaje wspo-
mnienie 25. rocznicy utworzenia Diecezji Gliwickiej w ramach nowej Metropolii Katowic-
kiej, do której należy też zasłużona Diecezja Opolska.  

Sanktuarium rudzkie staje się także miejscem dziękczynnej modlitwy za naszych Paste-
rzy, zwłaszcza związanej z ważnymi jubileuszami i rocznicami Dostojnych Księży Bisku-
pów. W tym roku polecać będziemy wdzięcznie Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Seniora Die-
cezji Opolskiej z racji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich oraz 40. rocznicy sa-
kry biskupiej. Do modlitwy włączymy Arcybiskup-Seniora Damiana Zimonia, pierwszego w 
dziejach Górnego Śląska metropolity katowickiego w 60. rocznicę Jego święceń kapłań-
skich. Z naszej diecezji przedstawiamy Biskupa-Seniora Gerarda Kusza w 55. rocznicę 
święceń kapłańskich.  

Niech nie zabraknie nas podczas gorliwej modlitwy. Punktem centralnym gromadzącym 
nas będzie pontyfikalna Suma, sprawowana na dziedzińcu zespołu pocysterskiego klasztoru 
o godz. 11.00 pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i z jego posługą 
Słowa Bożego, wraz z biskupami naszej metropolii oraz współbraćmi w kapłańskiej posłu-
dze.  
Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego towarzyszy wszystkim na radość piel-
grzymowania do Matki Bożej Pokornej w Rudach.  
W oczekiwaniu na wspólną modlitwę pozostaję zjednoczony z Wami  
+ Jan Kopiec biskup gliwicki 
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Intencje  mszalne 13 - 20 VIII  2017 
XIX  NIEDZIELA   – 13  VIII   (kolekta na nasz kościół i zbiórka na opał) 
8.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi  z ok. 18 ur. Dominiki Gałąski z pr. o błog, i zdrowie i da 
           ry Ducha Świętego oraz za + matkę Bernadetę 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goław 
            ski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzel 
            ski i pok. 
        -  w int. rocz. dz. Bartłomieja Podkowik 
Ks. Waldemar Hadulla: do B. Op. pw. Św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Teresy  
                                      Kalla z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   -  14  VIII   św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. i m. 
18.00 – za + męża Helmuta Biskupek, rodz. Marię, Franciszka, Karola Nicz, Annę i Rober 
     ta Fiołek, Annę i Stanisława, Erharda, Zigfrida  Biskupek, Annelis, Edeltraud i ++ z pok.  
        
WTOREK  -  15  VIII   UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA  NMP   (kolekta na nasz kościół ) 

 8.00 – za + siostrę Matyldę Milan, męża Karola Spende, rodziców, rodzeństwo i ++ z pok.  
            Milan,  Spende 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ dziadków Erwina Szyszka, Hilde                                                               
                                                                gard i Józef Mike, chrzestnego Józefa i ++ z pok.  
ŚRODA -   16  VIII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Władysławę Zachura w 
I r. śm. 2) za ++ rodz. Klarę i Fryderyka Gmyrek, męża Wernera Jendrysik, teściów i 2 
szwagrów, wujka Pawła, siostrzeńca Fryderyka i ++ z pok.  3) za + Łucję i Mariana Fordy-
mackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za + 
ks. Wiktora Pielesza (od mieszkańców Ziemięcic) 5) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Arnolda Woźnica z prośbą o błog. i zdrowie dla całej Rodzi-
ny  6) za + Jadwigę Musioł w 30 dz. po śm. 7) za + Łucję German (od wszystkich Parafian) 
8) za + męża Helmuta Haida, rodziców, teściów, siostry, braci, szwagrów, bratowe, Annę i 
Horsta Greiff, Helenę, Ditmara i Gerharda Kowolik 9) za + żonę Mariannę Mainka, syna 
Bogdana, rodz. z obu stron i ++ z pok. Mańka, Klimala, Magiera, Błażytko 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
CZWARTEK  -  17  VIII urocz. św. Jacka,  gł.  patrona metropolii górnośląskiej 
 9.00 – za + męża Joachima Skandy i rodziców z obu stron 
 
PIĄTEK  - 18  VIII      
 9.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z prośbą o błog. i zdrowie z  
            ok. 70 ur. Józefa    
 
SOBOTA  -  19 VIII     
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z prośbą o B. błog. opiekę Matki 
Najświętszej i zdrowie  dla Gizeli i Joachima Miczka z ok 41 rocz. ślubu i o błog.  dla syna, 
córek i wnuczki 



XX  NIEDZIELA   – 20  VIII   (kolekta na nasz kościół) 
8.00 - za + Agnieszkę i Karola Sydow, synową Gabrielę, Konstantynę i Augustyna  
            Drzymota  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.MBNP i św. Jadwigi z podz.                      
            za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Bernarda Zylki  z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
          - do B. Op. pw.M B Wniebowziętej i św. Jadwigi z podz.  za otrzym. ł. z ok. rocz.  
             ślubu  z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
          -  w int. rocz. dz.:  Dominik Juzkowiak 
  

Ogłoszenia parafialne 
13 VIII 2017 

 
1.   We wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia  NMP. Msze św.  o 8.00 i 11.00.  

Święcenie ziół i kwiatów po każdej Mszy św. 
2.  W środę przypada 16 dzień miesiąca. Msza wieczorem zbiorowa. Po Mszy św. nabożeń-

stwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
3.  W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. w czwartek i piątek będą rano o g. 9.00. 
4.   Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00. 
5.    Do 16 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 148 Parafialną Pielgrzymkę na 

Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża św.  w dniach 15 – 
17 września. Opłaty  za autobus 45 zł. Noclegi dla kobiet po 10 za 1 nocleg, a mężczyźni po 
15 zł. Już dziś zachęcam do licznego udziału. Nie zostawiajmy też tej decyzji na sam ko-
niec. 

6.    W dniu 9 września br. tj. w sobotę, odbędzie się pierwsza Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet i 
Dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 
11.00.  

7.   Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).  
Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 19 VIII - Fiołek, Mitras, Janoszka, Gralla,  
Antoszkiewicz, Greiff, Stojak, Nardelli,  Król, Cebula, Suchanek.  Klucz u kościel 
nego. Nie zamykamy kościoła,  jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to  
niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało.  

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka specjalna na opał. W przy-
szłą niedzielę kolekta na nasz kościół.  

 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
                                     

  Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

Zapowiedzi przedślubne 
II. Mazurek Mateusz, Kraków i Lis Sara, Ziemięcice 
 
 

KANCELARIA:   czwartek 9.30 – 10.00            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 


