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Listu Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki 
 
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! 
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. 
Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego 
właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak 
i program duszpasterski Kościoła w Polsce.  
Święty Stanisław Kostka wraz z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w 
Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowa-
nia służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i lu-
dziom […], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. To pierwsza lek-
cja, jaką otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława Kostki. 
Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która wyma-
gała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kole-
gów nie wstydził się modlitwy i medytacji.  Wychowany w kulturze renesansu, za swoją ży-
ciową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winie-
nem żyć” Ad maiora natus sum.  
Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego 
rodziców. Rozumiał, że kiedy musi wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a 
wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, prze-
szedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w 
Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Przyjęto go na próbę i posłano 
go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimpo-
nować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: „Spodzie-
wam się po nim rzeczy wielkich”. Kolejna lekcja św. Stanisława jest dla nas wezwaniem do 
sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa „wiernością w rze-
czach małych” (por.  Mt 25,21). 
Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta 
był szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 
18 lat. We wspomnienie św. Wawrzyńca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą 
o wyjednanie mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia za-
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chorował, a 15 sierpnia 1568 r. zmarł. To jeszcze jedna lekcja dla nas: jak tęsknić za niebem 
i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności.  
Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: 
„Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Sta-
nisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego. Miał odwa-
gę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani 
uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do 
końca zachował wolność. To nie był młody człowiek, który nie wie, po co żyje, jest znu-
dzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Wiedział, że charakter – to 
nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna 
praca nad sobą. Wiedział też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud 
rozwoju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, 
obwinia innych, oskarża warunki i historię.  
Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława Kostki stanie się czasem, 
w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem ducho-
wym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczy-
ciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji. Zapraszamy 
Was również – na poziomie parafii, duszpasterstw, ruchów, seminariów i zgromadzeń za-
konnych – do pogłębiania refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed 
młodymi katolikami w Polsce. 
Z serca Wam błogosławimy na cały rok 2018, który będziemy przeżywać razem ze św. Sta-
nisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży. 
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce     

 
Plan wizyty duszpasterskiej - kolędy 2017 / 2018 

 
   Przezchlebie 

Lp Data Dzień Ulica 

1. 13 I Sobota            g. 14.00 Mikulczycka 57- 29 
2. 15 I Poniedziałek   g. 14.00 Leśna 21 - 1 
3. 16 I Wtorek           g. 14.00 Stawowa od 1 
4. 17 I Środa              g. 14.00 Dworcowa  15, 1 - 11 
5. 18 I Czwartek        g. 14.00 Jelina, Polna, Zielona, Mikulczycka 30 – 4 
6.  19 I Piątek              g. 14.00 Mikulczycka 27- 1 i Łączna 
7. 20 I  Sobota             g. 14.00 Leśna 29 - 22 i Dworcowa 10 – 17, Sosnowa 
8. 21 I Niedziela         g.14.00 Szkolna 47 -1 
9. 22 I Poniedziałek    g.14.00 Mikulczycka 32 – 72 , 75 - 65  i Wodna 

 
Na kolędę przygotowujemy siebie i mieszkanie. 

Na stole czysty obrus, krzyż, świece i woda święcona w głębszym naczyniu. 
Sprzęt audio-wideo wyłączony, zwierzęta (psy, koty i inne) pozamykane. 

 
 



Intencje  mszalne 14 – 21 I 2018 
 
II NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14  I    (kolekta na nasz kościół)        
 8.00 – za + ojca Jerzego Kurpas w r. śm., dziadków Gertrudę i Huberta Kurpas, Agnieszkę  
            i Michała Cwynar, Franciszka i Anastazję Brol, Annę i Stanisława Leś i++ z pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, ojca chrzestne 
                                                                                         go Józefa i dziadków z obu stron 
14.30 – XX ZIEMIĘCICKIE KOLĘDOWANIE cz. I – jasełka i Przedszkole Święto- 
                                                                                                                               szowice 
PONIEDZIAŁEK  - 15  I                                                                                                                                                                                                              
  9.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur.  z pr. o Boże   
             błog. i zdr. oraz o dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski z ok ur.  
 
WTOREK  -  16  I   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Juliusza Gajda w 43 r. śm., żonę 
Martę, 3 braci, męża Wilhelma, syna Andrzeja i ++ z pok. Daniel, Gajda, Langer 2) za + 
Dorotę i Edwarda Biskupek, syna Tomasza i ++ rodziców 3) za + męża Bernarda Szuwald z 
ok. ur., rodziców z obu stron i ++ z pok. 4) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. 
z pr. o d. dla Dominiki z ok. 18 ur. 5) za + matkę Felicję Glagla w r. śm., ojca Jerzego i ++ z 
pok. 6) za + ojca Wiktora Rother w r. śm, jego żonę Gertrudę, matkę Rut Zeiner, dziadków 
Kapek, Kanppe, Zeiner, Niesporek i ++ z pok.  7) za +Barbarę Nowak w 2 r. śm., męża 
Herberta, Ernesta Iwan, Annę i Kurta Kulosa, Annę Widurską, Marię Pasternak i ++ z pok. 
Kulosa, Iwan, Pasternak 8) za + brata Zbigniewa, jego rodziców, Stanisławai Annę Dul, 
Teodora i Marię Giolbas, braci, bratowe, szwagrów i ++ z pok. Dul, Giolbas  9) do B. Op. 
pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. ur.  z pr. o Boże błog. i zdr. dla całej 
Rodziny  10) za ++ rodz. Annę i Horsta Greiff, dziadków, Helenę, Ditmara i Gerharda Ko-
wolik 11) za + męża i ojca Helmuta Hajda, Helenę i Huberta Hajda, Benedykta i Annę 
Miczka, 4 siostry, 5 braci, szwagrów i bratowe 

- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
ŚRODA – 17  I  św. Antoniego,  opata 

 9.00 – za ++ rodz. Emila i Brygidę Chrubasik, dziadków Pawła i Helenę Stachnowski,  
             pok. z obu stron            
                                                                                                                 
CZWARTEK  -  18 I    Tydzień Modlitw o Jedność             

 9.00 – za + Franciszka Grzyb w I r. śm., i ++ z rodzin Grzyb, Komornicki 
   
PIĄTEK  - 19 I    św. Józefa Pelczara, bpa     Tydzień Modlitw o Jedność             

 9.00 – za + męża Wendelina Długosz w r. śm., rodz. z obu str.,  rodzeństwo, Helmuta  
            Höppner i ++ z pok. 
 

SOBOTA – 20  I   Tydzień Modlitw o Jedność             
18.00 – za + Waldemara Kalla w I r. śm. i za + Małgorzatę Kłaczka z ok. 80 ur. 
          - w int. rocz. dz. Pawła Trefler 



III NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  21  I    (kolekta na nasz kościół)        
 8.00 – za + męża Alfreda Szyszka w r. śm., rodziców z obu stron 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + żonę i matkę Dorotę Miczka z ok. ur. 
i r. śm., rodz. Marię i Norberta Miczka, Elżbietę, Różę i Jana Liszka, ++ z pok. oraz  za + 
Annę i Antoniego Alamoda 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
14 I 2018 

 
1. W dzisiejszą niedzielę część I-sza  XX kolędowanie przy żłóbku. O 14.30 jasełka a 

później Przedszkole za Świętoszowic.  Część II-ga w niedzielę 28 stycznia. 
 

2. We wtorek 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. zbiorową i nabożeństwo 
ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 

 

3. W czwartek rozpoczynamy  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
 

 
4. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 20  I - Szczeponik, Rzepecki,  Korgel, Migus, 

Zawiła, Piecha, Korgel, Penkala, Zielenski, Marmol. 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.  

 
5. Wolne intencje w styczniu: 29, 31. W lutym: 5, 15, 23, 25 g.8.00 
 
6. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Kolekta za tydzień na nasz kościół. 

 
 
 

Duchu Święty, umacniaj nas i prowadź ! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 

 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek – 18.30 -19.00    czwartek 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 


