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Odezwa 

biskupa gliwickiego w związku ze święceniami kapłańskimi w roku 2018 r. 
  
 Umiłowani Bracia Kapłani, 
 Siostry i Bracia w Chrystusie! 
 
 Każdego roku udziela się nam serdeczna myśl o Kościele Diecezjalnym, gdy 

wyczekujemy chwili przyjęcia święceń przez kandydatów, przygotowanych do 
podjęcia kapłańskiej posługi w stopniu prezbiterów. Niezmiennie w ten sposób 
przez wieki ożywiała się nadzieja wierzących w Chrystusa, że będzie zapewniona 
bez uszczerbku misja głoszenia światu Słowa Bożego i sprawowania świętych sa-
kramentów. Spełnienie się tej tęsknoty nie jest sprawą oczywistą, wymaga bowiem 
konsekwentnej i cierpliwej naszej współpracy z Panem, który daje powołanie do 
swej służby. Trzeba nam w to gorąco wierzyć, by wyprosić i ukształtować dojrzałą 
postawę wielkodusznych synów z naszych rodzin, zdolnych do włączenia się w 
wielkie dzieła Boże. Wszyscy jesteśmy świadomi, że to dzieło wymagające od-
ważnej decyzji, by w niełatwych dla Bożych spraw czasie, zdecydować się na ży-
cie wypełnione treścią Bożego orędzia o godności człowieka i jego przeznaczeniu 
do doskonałości. Gorąco oręduję do naszych wspólnot rodzinnych i parafialnych, 
by przez swoją otwartą postawę przyczyniali się do wytrwałej modlitwy o nowych 
kapłanów, ale też potrafili tworzyć sprzyjającą ku temu atmosferę, pełnej we-
wnętrznej satysfakcji z odkrywania tak cennych darów. 
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 Trwając w postawie żarliwej prośby o zapewnienie nieustannych zastępów 

współpracowników Chrystusa-Najwyższego Kapłana dzielę się tegoroczną naszą 
radością, że diecezja nasza otrzymana nowych siedmiu absolwentów naszego 
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy zdecy-
dowali się na przyjęcie święceń. Oto oni: 

 
 1. Wojciech Dombek, z parafii św. Antoniego w Tworogu, 
 2. Tobiasz Antoni Dyląg, z parafii św. Józefa w Krupskim Młynie, 
 3. Ireneusz Krzysztof Gierczycki, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach, 
 4. Kamil Szymon Hadaś, z parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie, 
 5. Przemysław Kielich, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach, 
 6. Klaudiusz Łukasz Mann, z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach, 
 7. Amadeusz Andrzej Pełka, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny 
 w Zbrosławicach. 

 
 Podniosła uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu przez naszych młodych 

Przyjaciół to w pierwszym rzędzie ich radość i udzielający się świąteczny nastrój, 
ale to także satysfakcja wspólnot parafialnych, z których wyszli, których wiarą się 
budowali - od własnych rodziców i bliskich zaczynając, przez świadectwo życia 
nauczycieli i wychowawców, katechetów i posługujących im duszpasterzy. 

 Sakramentu kapłaństwa w stopniu prezbiterów udzielę nowym kapłanom 
w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli 19 maja, o godz. 9.30 w naszej 
gliwickiej katedrze.  Zapraszam jak najserdeczniej Czcigodnych Kapłanów, Osoby 
życia konsekrowanego oraz Drogich Diecezjan, by swoją obecnością i żarliwą mo-
dlitwą otoczyli w tym ważnym momencie polecanych kandydatów do święceń 
i wzmogli też w naszym diecezjalnym Kościele poczucie odpowiedzialności za 
nowe powołania do szczególnej służby w Kościele. Musimy ciągle pamiętać o po-
trzebie współpracy z łaską Bożą. Na tę ważną drogę ku naszej dojrzałości w służ-
bie Jezusa Chrystusa serdecznie błogosławię. 

  
 

        wasz biskup 
        + Jan Kopiec 

 
 
 
 
 
 
 



 

Intencje  mszalne 13 - 20 V 2018 
WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE  - 13  V       (kolekta na nasz kościół)                  

 8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w dniu urodzin i  rodziców z obu stron 
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Ehrefrieda Kotysz, rodz. Emi-
lię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Franciszka Klatzka, Marię Kotysz, pok. z obu str. i d. w cz. c. 
 
14.30 – nabożeństwo majowe 
 
PONIEDZIAŁEK   - 14  V  św. Macieja, Ap. 
18.00 – za + męża Helmuta Biskupek, rodz. Annę i Stanisława, Erharda, Siegfrieda Bisku 
             pek, Anelis, Edeltraud, rodz. Martę i Franciszka, brata Karola, Annę i Roberta  
             Fiołek i ++ z pok. 
 
WTOREK   -  15  V                                                                                         
11.00 – pogrzeb śp. Horsta Mainka z Ziemięcic 
18.00 –  za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Mainka, Katarzynę i Michała Koperwas, dziadków  
              i krewnych 
ŚRODA  -  16 V  rocz. poświęcenia katedry w Gliwicach 

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + ojca Antoniego Boczar w rocz. 
śm., jego rodziców Tomasza i Anastazję, brata Franciszka, Małgorzatę Ksionsyk i ++ z pok. 
2) za + Łucję i Mariana Fordymackich Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, 
Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za + Józefa Wicha (od rodziny Alfreda Kowolik) 4) za + 
żonę Helenę Miczka w rocz. śm. 5) do B. Op. pw. MB Trzykroćprzedziwnej o zdrowie dla 
całej Rodziny 6) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Józefa 
Sławickiego z pr. o bł. i  zdr. dla całej Rodziny oraz za ++ z rodz. z obu str. 7) za + Monikę, 
Marię, Zofię, Piotra i Pawła Błażytko, ++ z rodz. Mainka i pok. 8) do B. Op. pw. św. Ja-
dwigi z podz. za otrzym. ł. w int. pielgrzymów do Trzebnicy 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
CZWARTEK  - 17  V    św. Andrzeja Boboli, kapł. i m.                             
18.00 –  za + męża Ronalda Szyguła w I rocz. śm. 
 
PIĄTEK  -  18  V                                                                               
18.00 – za poległego Józefa Broja, żonę Helenę, Matyldę i Józefa Szymaczek, Ernesta,  
             Franciszka i Erykę Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka i ++ z pok.  
 
SOBOTA  -  19  V      
18.00 – za ++ rodz. Annę i Ericha Rebenstock, męża Grzegorza, siostrę Urszulę, teściów,  
             szwagrów, dziadków i ++ z pok. 
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO  - 20  V       (kolekta na nasz kościół)                  

 8.00 – za + męża Herberta Kroll, rodz. z obu stron i ++ z pok. 
10.30 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  
           - w int. dzieci przystępujących do I - szej  Komunii św. 
15.00 – nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I-szo komunijnych 



 

Ogłoszenia parafialne 
13 V 2018 

 
 
 
1.  Dziś po południu o 14.30 zapraszam na nabożeństwo majowe.   
 
2.  Nabożeństwa majowe po Mszy św. za wyjątkiem soboty.  
 
3.  Jutro w poniedziałek spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych o g. 19.00. 
 
4.  W sobotę w katedrze święcenia kapłańskie o 9.30. Módlmy się za nich przez ten tydzień. 
 
5.  W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz I-szą  
   Komunię.  Dzieci przystąpią do I-szej Komunii na Mszy św. o g. 10.30.   
    (Msza o pół godziny wcześniej niż zwykle). 
 
6.  Rocznica I-szej Komunii św. będzie obchodzona 27 maja o g.11.00. Próba w środę 23  
    maja po Mszy szkolnej. 
 
7.  Wój Gminy Zbrosławice zaprasza na spotkanie do Centrum Usług Publicznych 16  
    maja o g. 16.00 dotyczące dofinasowania wymiany urządzeń grzewczych w budyn 
    kach mieszkalnych na kotły na pelet, gazowe i fotowoltaikę. 
 
 
8.   Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 19 V - Mainka, Szeląg, Lis, Helszmit, Dankowska, 

Miczka, Długosz, Makowski, Drzymała .  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy ko-
ścioła 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 naszego  
    kościoła. 

 
 
 

Panie wstępujący do nieba – Tobie cześć i chwała! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie do 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 


