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_________________________________________________________________  
Z Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na XVII Dzień Papieski 
Umiłowani w Chrystusie Panu!  Siostry i Bracia! 
Hasło na XVII Dzień Papieski brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte 
ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan 
Paweł II ...  

Przeżywamy obecnie rok Świętego Brata Alberta. Niewątpliwie był to człowiek, który 
potrafił dojrzewać w nadziei i miłości. Nie poddawał się, gdy przychodziły trudności, któ-
rych doznał wiele. Był przy tym niezwykle konsekwentny w swych wyborach życiowych. 
Pozwolił, by kształtowała go miłość. Nie cofa się przed cierpieniem, jest zdolna do wyrze-
czeń, promieniuje na innych i ich inspiruje. Kardynał Karol Wojtyła powiedział o nim: 
„rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka 
i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”. 

Opatrzność Boża pozwala nam cieszyć się niezmierzoną ilością takich błogosławionych 
działań, podejmowanych wczoraj i dziś w przestrzeni indywidualnej i publicznej. Opisując 
współczesną sytuację kulturową i społeczną Ojciec Święty Franciszek zauważa: „W kultu-
rze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i sa-
motności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Potrzebni są świadkowie nadziei i 
prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi ra-
jami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w ser-
cach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która obja-
wia się w sercu dotkniętym przez miłosierdzie.  
Siostry i Bracia! 
Wsparcie dla Fundacji, o które z ufnością prosimy, umożliwia realizowanie nadziei uzdol-
nionej młodzieży pochodzącej z niewielkich miejscowości, z niezamożnych rodzin. Dzięki 
darczyńcom już cztery tysiące młodych ludzi mogło z powodzeniem ukończyć studia na 
najlepszych polskich uczelniach. Ufamy, że tegoroczna kwesta pozwoli na kontynuowanie 
stypendiów i pokrycie kosztów formacyjnych obozów wakacyjnych dla uczniów gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Takich stypendystów jest obecnie około dwa 
tysiące. Fundacja wspiera ich od początku gimnazjum do ukończenia studiów. Ofiarność 
każdego darczyńcy otwiera przed tymi młodymi ludźmi zachwycające horyzonty nadziei. 
Za zrozumienie i wsparcie tego dzieła – tak bliskiego sercu św. Jana Pawła II – serdecznie 
dziękujemy. Bóg zapłać! 
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Intencje  mszalne 8 - 15 X 2017 
XXVII  NIEDZIELA   – 8 X  (kolekta na nasz kościół i zbiórka na Dzieło Nowego Tysiącle 

8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 25 r. ślubu                        cia)                                                                                                                               
          Krystyny i Antoniego Popela z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gizelę i Józefa Strzodka 
14.30 - Różaniec 
 
PONIEDZIAŁEK   -  9 X  bł. Wincentego Kadłubka, bpa 

17.45 – za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodz. Czmok, Nocoń, braci  
            Waltera i Józefa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 
 
WTOREK  -  10 X  
17.45 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Jana Mulicę w I r. śm. 2) za + 
matkę Barbarę Progsza w 6 r. śm., syna Łukasza, rodz. z obu stron, 3 braci, Dawida Piecha i 
d. w cz. c. 3) za + Franciszka, Matyldę, Wilhelminę i Gerdę Mainka, Annę i Józefa Majow-
ski, Gintera Poppe i ++ z pok. 4) za + ks. Wiktora Pielesz (od mieszk. Ziemięcic) 5) za + 
męża Józefa Switala w 2 rocz. śm. 6)za + męża Jana, teściów Leona i Helenę Piernikarczyk, 
ojca Henryka Hudy i ++ z pok. 7) za + Siegberta Mróz, syna Dariusza, Martę, Wilhelma, 
Jerzego, Wilibalda, Rajnholda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła 
Włodarczyk, Józefa Giebel i ++ z pok. z obu str. 8) za + Bertholda Cyron 9) za ++ rodz. 
Klarę i Franciszka Hepa, Marię i Pawła Woźnica, siostrę, 2 braci, bratową, szwagra, Klau-
dię, dziadków, ++ z pok. i Helmuta Langer 10) za + męża Jana Gawenda w r. śm., syna Pio-
tra, rodz. Emę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana Gawenda, 2 szwagrów, dziadków i ++ z pok.  
11) za ++ rodziców w rocz. śm. Łucję i Engelberta Cebula, dziadków i pok. 12) za ++ rodz. 
Jadwigę i Wilhelma Woźnica, braci, bratową, dziadków i pok. 13) do Bożego Miłosierdzia 
pw. św. Jadwigi z ok. ur. z podz. za otrzym. ł. zpr. o B. błog. i zdrowie dla całej Rodziny 
 
ŚRODA -  11 X              MSZA  ŚW. SZKOLNA   
17.45 – za + Pawła Poloczek 
 
CZWARTEK  -   12   X   MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 

17.45 – za ++ rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, brata Erhar 
             da, szwagra Wolfganga i dziadków z obu stron 
 

TRIDUUM KU CZCI ŚW. JADWIGI 
PIĄTEK  - 13  X     bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.   
17.45 – za + Piotra Wienchol (od sąsiadów)  
 
SOBOTA  -  14  X    
18.00 -  w int. Nauczycieli naszej Parafii; za + Wilhelma Daniel w r. ur. 
 
ODPUST  PARAFIALNY   – 15 X  (kolekta na nasz kościół i zbiórka na Meksyk) 

  8.00 – za + ojca Henryka Serich, teścia Huberta Kroll, wujka Bernarda, dziadków i  pok. 
11.00 - SUMMA ODPUSTOWA  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
15.00 – NIESZPORY  ODPUSTOWE 



Ogłoszenia parafialne 
  8 X 2017 

 
 

1.   Dziś modlitwa różańcowa o 14.30. Serdecznie zapraszam. 
2.   Różaniec odmawiamy po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej 

modlitwy w domu (chociażby 1 dziesiątkę).  
3.  W październiku Msze św. będą 15 min. Wcześniej tzn. o 17.45 
4.  Jutro w poniedziałek spotkanie dla Marianek młodsze przed Mszą św. a starsze po Ró-

żańcu 
5.   W środę Msza św. szkolna dla dzieci. W czwartek Msza św. dla Młodzieży. 
6.   W czwartek od 9.30 odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną. Zgłoszenia w zakrystii. 
7.   Okazja do Spowiedzi przed Odpustem – w  piątek 18.30 – 19.30.  
8.   Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 14 X br. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o g. 8.00. 
9.  W sobotę wieczorem Msza św. w int. Nauczycieli. 
 
10.   Za tydzień obchodzić będziemy uroczystość odpustową. Zapraszam poczty sztandarowe, 

zespoły w strojach i wszystkich Parafian na summę odpustową o g. 11.00. 
 
11.   Krzyżyk przy Komunii św. udziela się dzieciom niesionych lub trzymanych za rękę przez opie-

kuna. Dzieci same nie przychodzą. 
 
12.  Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 14 X - Kędziora, Jonkowski, Miczka, Bielesz, 

Wawrzynosek, Nowok, Brutkowski . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,  
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 
nie  brakowało.  

 
13.   Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąc-

lecia. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół oraz zbiórka dla ofiar trzęsienia 
ziemi w Meksyku. 
 

 

 

Ciebie Boże wielbimy! 

 
                                      Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:   wtorek po Różańcu,     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 


