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_________________________________________________________________ 
Odezwa biskupa gliwickiego o nominacji biskupa pomocniczego ks. An-

drzeja Iwaneckiego 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie, 
Umiłowani Diecezjanie! 
Dzielę się radosną wieścią, że Ojciec Święty Franciszek posyła do posługi w 

naszej diecezji nowego biskupa pomocniczego w osobie ks. Andrzeja Iwaneckiego, 
dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu. Tym 
samym wzbogaca się apostolski wymiar aktywnej pracy Kościoła diecezjalnego w 
dziele zbliżania się Kościoła z orędziem Chrystusowym do wszystkich naszych 
mieszkańców. Ze szczególną wdzięcznością wszyscy przyjmujemy ten znak troski 
Następcy św. Piotra, by pomnażała się niestrudzona i otwarta głębia Chrystusowej 
tęsknoty, by wszyscy ludzie poznali miłosiernego Boga i stali się uczestnikami Je-
go życia Bożego. 

Biskup-nominat mgr Andrzej Iwanecki jest kapłanem znanym naszej wspólno-
cie diecezjalnej. Urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich w głę-
boko wierzącej rodzinie, z której wyniósł umiłowanie służby Bogu w Kościele 
Świętym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w ro-
dzinnym mieście wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w 
Krakowie, przygotowując się do kapłaństwa w diecezji katowickiej. Święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk biskupa Damiana Zimonia dnia 27 marca 1986 r. w katedrze 
w Katowicach i podjął pracę w charakterze wikariusza w Orzeszu (1986-1989), 
następnie w Bielsku-Białej, parafia Trójcy Świętej (1989-1990) oraz w Tarnow-
skich Górach-Strzybnicy (1990-1995). Na tym stanowisku zastała go ważna decy-
zja Ojca Świętego Jana Pawła II o utworzeniu nowej diecezji gliwickiej, do której 
został inkardynowany. W 1995 r. skierowany został w tym samym charakterze do 
parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu, a po trzech latach - po przejściu dotych-
czasowego proboszcza ks. G. Króla na emeryturę - ustanowiony został probosz-
czem tej parafii, której przewodzi do dziś. Zaangażował się w ożywienie życia pa-
rafialnego, zorganizował „Caritas” parafialną, z wrażliwością towarzyszył różno-
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rodnym ruchom katolickim we włączaniu ich w życie Kościoła diecezjalnego. Do-
ceniony został przez współbraci, którzy wybrali go na wicedziekana dekanatu za-
brzańskiego oraz na członka Rady Kapłańskiej, a biskup Jan Wieczorek włączył go 
do grona Konsultorów Diecezjalnych oraz przedstawił go w 2008 r. do odznacze-
nia papieskim tytułem Kapelana Jego Świątobliwości. 

Nie ukrywam, że wraz z wyniesieniem ks. Andrzeja do godności biskupa po-
mocniczego wiążę wielkie nadzieje na wypełnienie przez Jego posługę wielu za-
dań w duchu odnowienia naszej formacji pastoralnej, wyznaczanej obecnie przez 
dyskusje synodalne według miary naszego uczestnictwa w rytmie prac Kościoła 
Powszechnego. 

Podniosła uroczystość święceń nowego Biskupa z udziałem Nuncjusza Apo-
stolskiego Arcybiskupa Salvatore Pennacchio będzie miała miejsce w katedrze 
gliwickiej w niedzielę, dnia 7 stycznia 2018 r. o godzinie 12.30 - na którą już dzi-
siaj jak najserdeczniej zapraszam. Szczegóły porządkowe zostaną podane w póź-
niejszym czasie. 

Polecając Osobę Biskupa-Nominata Andrzeja Iwaneckiego serdecznym modli-
twom całej wspólnoty diecezjalnej, wszystkim z serca błogosławię. 

                                                                              wasz biskup + Jan Kopiec 
 
 
 

 
 
 
 



Intencje  mszalne 26 XI  -  3 XII 2017 
UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  – 26  XI  (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 – za + męża Erwina Szyszka, jego rodz. Wilhelma i Luizę, Agnieszkę i Józefa Buchta  
            i ++ z pok. Szyszka, Buchta, Florek         
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Erykę Szymaczek w rocz. ur., 
ojca Ernesta, dziadków Wiktorię i Donata, Matyldę i Józefa, ciotkę Edytę Kruzel i ++ pok.       
 
14.30 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla        
 
PONIEDZIAŁEK  - 27  XI   
18.00 – za + Jana Pudło w I rocz. śmierci 
 
WTOREK  -  28  XI      
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Józefę i Piotra Schneider, i ++ z 
rodzin Schneider, Kościelny 2) za + siostrę Rutę, rodziców Pasternok i ++ z pok. 3) za + 
Joachima Glasder w 30 dz. po śm. 4)za + w Niemczech Józefa Fuchs (od rodz. Kłak i 
Spende) 5) za + Joachima Glasder, żonę Ewę (od mieszk. Świętoszowic) 6) za + Edeltraudę 
Sikora w rocz. śm., jej rodziców, 2 braci i szwagierkę 7) za + wujka Georga, matkę Gertru-
dę, ciotkę Walburgę, jej męża, dziadków, teściów, Annę i Rudolfa Hadula, Jana Król i ++ z 
pok. 
 
ŚRODA -  29  XI           MSZA  DLA  DZIECI 

18.00 – za + Alfreda Szyszka, rodz. Pawła i Marię Szyszka, Annę, Wincentego, Pawła Kraf 
             czyk, 2 siostry, 3 szwagrów, szwagierkę i ++ z pok.  
 
CZWARTEK  -  30  XI     św. Andrzeja, Ap.                MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – int. wolna 
 
PIĄTEK  -  1  XII    I-szy piątek 
18.00 – w int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++teściów Agnieszkę i Franciszka   
             Szandurskich, ojca Ernesta Porwoł, szwagrów Józefa, Jana i Bogdana, Ilzę, Gerdę i  
             Engelberta i ++ z pok. Szandurski, Powrwoł, Biskupek 
 
SOBOTA – 2 XII       
 8.00 – w int. Czcic. Różańca św. 
 
18.00 - za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, dziadków z obu stron, szwagra Emi 
            la, brata, bratową, bratanka Krystiana i pok. z obu str.   
I NIEDZIELA  ADWENTU  - 3 XII  (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow.) 
 8.00 – za + syna Zygfryda z ok. ur. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op pw. MBNP i św. Jadwigi z podz.  
            za otrzym.  łaski z ok 50 ur. Piotra Kroll  z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
          - do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym.  łaski z ok 40 ur. Grzegorza Wilczek z  
            pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 

14.30 –  nabożeństwo  z poświęceniem wieńców adwentowych, świec i opłatków    



Ogłoszenia parafialne 
26  XI 2017 

1.  Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30 ku czci Chrystusa Króla.  
2.   W środę Msza św. dla dzieci.  Po Mszy św. III spotkanie dla kandydatów na ministranta. 
3.   W czwartek Msza dla młodzieży.  
4.  Puste„Tytki Miłosierdzia” są wyłożone  na stolikach. Wypełnione proszę podarować ko-

muś ubogiemu bezpośrednio (zaleca się) ewentualnie przynosić do zakrystii.  
5.    Zachęca się do głosowania na wykorzystanie z budżetu obywatelskiego rozbudowy 

chodnika w Świętoszowicach (Projekt nr 17). Karty do głosowania są na stolikach. 
Można zaznaczyć tylko jeden projekt. Głosować mogą wszystkie osoby od 18 lat za-
meldowane w powiecie tarnogórskim.  

6.   W tym tygodniu przypada I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca 
7.   W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Jak co roku zwracam się z prośbą o spon-

soring drobnych nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.  
8.    Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 3 XII - Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Sławicki, 

Basiak, Latocha, Bojarczuk, Walczyński, Zawadzki . Klucz u kościelnego. Nie za-
mykamy 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 potrzeby Diece-
zji i Semin. Duchownego.    

 

   
 

Christus vinicit! Christus regnat! Christus imperat! 

Chrystus Królem! Chrystus Panem! Chrystus Władcą nam ! 
 

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 


