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IX DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM  

12 listopada 2017 r. 
 

 Drodzy w Chrystusie Panu Siostry  i Bracia!  
Bliski Wschód w sposób szczególny jest ziemią wybraną przez Boga.  Jest  to  miejsce,  
które  przemierzane  było  przez  patriarchów i proroków. Jest miejscem Wcielenia Syna 
Bożego. Na tej ziemi wznoszony był Krzyż Zbawiciela, dokonało się zmartwychwstanie 
Odkupiciela oraz zesłanie   Ducha   Świętego.   To   tam   zostali   powołani   apostołowie, 
żyli  i  nawracali  się  święci  oraz  wielu  Ojców  Kościoła.   

Chrześcijanie wiedzą, że tylko Jezus, który przeszedł przez mękę i śmierć do zmar-
twychwstania, może przynieść zbawienie i pokój wszystkim mieszkańcom tego regionu 
świata.   Ta nadzieja, skłoniła, aby w kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym skierować nasze myśli do prześladowanych i wypędzanych chrześcijan z krajów Bli-
skiego Wschodu: z Iraku, z Syrii, gdzie ciągle słyszymy niepokojące informacje o losie 
mniejszości, ale także z krajów  tego rejonu, takich jak np. Arabia Saudyjska, o których 
mniej mówimy z powodu szczątkowych informacji. 

Jedną z konsekwencji inwazji na Irak jest wojna w Syrii. Według organizacji humanitar-
nych ponad siedem milionów ludzi przemieściło się wewnątrz kraju, uciekając z takich 
miast jak Aleppo czy Homs. Kilka milionów koczuje  w  Libanie  czy  Iraku,  czekając  na  
zakończenie  walk. Od początku wojny Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie niesie im pomoc. Jako Polacy sfinansowaliśmy kilka projektów, takich jak: Mleko 
dla Aleppo, który pomógł matkom 3000 dzieci co miesiąc otrzymywać potrzebne dla nich 
mleko. Z ogromną wdzięcznością przyjęto w całej Syrii projekt, na zrealizowanie którego w 
imieniu Polaków przekazał środki Polski Rząd. Początkowo 1,5 miliona zł przeznaczono na 
leczenie dzieci, następnie 4 miliony na leczenie starszych, wycieńczonych wojną ludzi.   

Podczas wizyt Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Syrii,  Syryjczycy pro-
sili o jedno: Podziękujcie w naszym imieniu Polakom. My się za was modlimy i cierpimy, 
pamiętajcie o nas! Podziękowania przeplatane były pytaniami pełnymi obaw czy nam się 
nie znudziła ta pomoc, przecież wojna trwa już tyle lat! Zostali zapewnieni, że zawsze mogą 
liczyć na naszą  pomoc  i  modlitwę  i  że  będziemy  mówić  w  ich  imieniu  i  wołać o 
sprawiedliwość! Kiedy są pytani na miejscu, czego potrzebują najbardziej, często odpowia-
dają: niczego, dajcie nam tylko żyć w pokoju i pracować!  
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Arabia Saudyjska. 
Liczbę pracujących tam chrześcijan ocenia się na ok. 3 miliony. W zależności od sytua-

cji politycznej, jeśli znajdzie się przy kimś Biblię czy różaniec, grozi deportacja lub więzie-
nie. Podobne represje grożą za uczenie dzieci katechezy! Kiedy  myślimy,  że  czasy  Ko-
ścioła  podziemnego  to  przeszłość, to nic bardziej mylnego! Jednak kraj ten wydobywa 
20% ropy naftowej i to zamyka usta tym, którzy gdzie indziej mówią o prawach człowieka!      

Jedni są odpowiedzialni za drugich przed Bogiem. Dlatego ważne jest, aby przywódcy 
polityczni i religijni rozumieli tę rzeczywistość i unikali polityki lub strategii, która uprzy-
wilejowuje jedną tylko wspólnotę.  

To w naszych rękach jest klucz do pokoju. Uczyńmy wszystko, aby ta wojna hybrydowa 
nie wybuchła w Europie i jak najszybciej zakończyła  się  na  Bliskim  Wschodzie.  Chociaż  
cieszymy  się  pokojem od 70 lat, to nie znaczy, że możemy przestać być czujni.  

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie dziękuje za pomoc cierpią-
cym siostrom i braciom. Czcigodnym kapłanom za prowadzenie modlitw i przeprowadzenie 
zbiórek ofiar pieniężnych.  

Prośmy Maryję Królową Pokoju, o pokój na świecie, o ustanie prześladowań i o bezpie-
czeństwo i wolność religijną dla naszych braci. 

ks. prof.  Waldemar Cisło Dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

 

 



Intencje  mszalne 12 - 19  XI 2017 
XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 12  XI  (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna  

                                                                                                   na „Kościół w Potrzebie” ) 
  8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w rocz. śm., rodziców z obu stron 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi o dary Ducha  
                                    Świętego dla Martyny Wilczek z ok. 18 ur. i błog. dla całej Rodziny 
14.30 – Nieszpory                                                                      
 
PONIEDZIAŁEK  - 13  XI  św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm. 
18.00 – za + Urszulę Długosz w 3 r. śm., syna Damiana, rodz. Długosz, Geppert, szwagrów  
             Ernesta, Wilibalda, chrześniaka Waldemara i d. w cz. c. 
 
WTOREK  -  14  XI        
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + żonę Stefanię Hajda, rodz. z obu 
stron, rodzeństwo, szwagra Wendelina i ++ z pok. 2) za + męża Jana, rodz. Marię i Piotra 
Najbar, Annę i Macieja Barszczak i ++ z pok.   
 
ŚRODA -  15 XI          MSZA  DLA  DZIECI 

18.00 – za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, matkę Elżbietę Rakwic, Otylię, Augustyna i  
             Kurta Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok  i  ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  16  XI               MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Katarzynę, Jana i Barbarę Kudlek, 
Augusta i Cecylię Lawnik, Jerzego Josch, Henryka Lawnik, Marię i Teodora Ludwig, 
dziadków, ++ z pok. Kudlek, Świerzy, Lawnik, Josch 2) za + Martę i Stanisława Liszka, 
Erntraudę i Piotra Szklorz, Krystynę Piernikarczyk, dziadków Liszka, Horda i ++ z pok. 3) 
za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, 
Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 4) za + męża Gerarda, rodz. Szlosarek, Dudek, siostry Elżbietę 
i Ernę, brata Ryszarda, 3 szwagrów, dziadków, pok. i sąsiadów 5) za + Hildegardę i Roberta 
Gola, dziadków Albertynę i Piotra Grzeganek 6)za + ojca Helmuta Langer w rocz. urodzin, 
dziadków z obu stron 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
PIĄTEK  -  17 XI    św. Elżbiety Węgierskiej, zak.               
18.00 – za + Eudokię i Stanisława Mazur, brata Józef i ++ z rodz. Pawlenko, Ruti i za + Al-
freda Skandy 
SOBOTA – 18 XI - bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.      
18.00 - za + Grzegorza Konieczny, rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok, sio 
            strę Urszulę, szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok. 
 
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 19  XI  (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi  z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla  
            całej Rodziny 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi  z podz. za 
otrzym. ł.  z ok. 60 ur. Urszuli Pietsch, 40 i 15 r. ślubu z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
14.30 – Nieszpory                                                                      



Ogłoszenia parafialne 
 
  12 XI 2017 

 
 

 
1.  Zapraszam serdecznie na Nieszpory o 14.30.  

 
2.  Jutro, w poniedziałek, spotkanie Marianek- młodsze przed Mszą św. a starsze po Mszy 

św. 
 
3.  W kancelarii są przyjmowane intencje na przyszły rok. Można je również składać wypi-

sane na kartkach. Kartki do dziś złożone są do odbioru w zakrystii. 
 
4.  W środę Msza św. dla dzieci.  Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów na ministranta. 
 
5.   W czwartek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. zbiorową i na 

nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
 
6.   W piątek o18.30 spotkanie dla Rodziców dzieci I-szo komunijnych. 
 
7.   Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 18 XI - Balicki, Korzeń, Kałuża, Grofik, Langer, 

Pałęga, Kałuża, Malczewski. Klucz u kościelnego. 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 „Pomoc Ko-

ściołowi  w Potrzebie”. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół   
 

   
 
 

 

Boże wspieraj prześladowanych! 

 
                                      Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


