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Z ODEZWY BISKUPA GLIWICKIEGO NA ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie, Umiłowani Diecezjanie!
Jako żywa cząstka Kościoła Świętego wszyscy jesteśmy świadomi, że kapłaństwo, dar Boży, jest nade wszystko znakiem żywotności Kościoła. Od początku posłannictwa Kościoła
wyraźnie przekonujemy się, że kapłaństwo zawsze było i jest źródłem jego istnienia i posługiwania. Dzieje świata są pełne odniesień do tego podniosłego stanu naszych przekonań i
oczekiwań - ale równocześnie, my, wierzący w Chrystusa, także wiemy, że tylko z kapłanami możemy zdążać do celu, wyznaczonego nam przez Zbawiciela.
Cieszyliśmy się zawsze na naszej śląskiej ziemi posługą licznych i wzorowych kapłanów.
To oni kształtowali w przeszłości w naszych parafiach i rodzinach atmosferę szacunku i
życzliwości dla ludzi powołanych do służby w Kościele Świętym. Z przejęciem otaczali troską budzące się powołania. Szczególnie wyrażaliśmy im za to wdzięczność z perspektywy
25-lecia istnienia naszej diecezji i dziękowaliśmy im za trwanie w podjętej kiedyś, przed laty, decyzji o wyborze drogi kapłańskiej, jak i w aktywnym ożywianiu nadprzyrodzonych darów wśród uczestników Ludu Bożego.
W tym roku, jakże znaczącym, nasza diecezja otrzyma tylko dwóch nowych prezbiterów,
którymi będą:
- ks. Jan Opiełka - z parafii św. Stanisława w Babienicy,
- ks. Denis Krzysztof Rakwic - z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach.
Nie ukrywam, że szczerze cieszę się tym kolejnym darem Opatrzności dla naszej diecezji,
ale wszyscy rozumiemy, że w sercu rodzi się także tęsknota i prośba, by jednak było więcej
nowych pracowników na niwie Pańskiej w naszej diecezji. Bo naprawdę wspólnoty parafialne ustawicznie się zwracają do swego biskupa, że zadań i posług w pracy duszpasterskiej jawi się coraz więcej, a sił nie przybywa. Potrzeba nam wielkodusznych serc, żeby
przez naśladowanie Chrystusa - Dobrego Pasterza - oni towarzyszyli wiernym, angażowali
się w sprawowanie świętych sakramentów, bacznie doświadczali entuzjazmu wiary poprzez
włączanie się w przeżywanie przez rozliczne ruchy i wspólnoty religijne pogłębionej postawy, prowadzącej do dojrzałości względem Chrystusa, działającego w Kościele.
Nasz Kościół diecezjalny dzieli się również swymi powołanymi z krajami misyjnymi. Nie może też zabraknąć naszego udziału i wsparcia w prowadzeniu posługi
w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym w Opolu, także w samym centrum
diecezji gliwickiej, jakie stanowi nasza Kuria.

Z tymi troskami zwracam się do całej diecezji o wzmożenie naszej refleksji nad pomnażaniem zastępu naszych współpracowników w stopniu prezbitera. W pierwszym rzędzie proszę o ożywienie modlitwy w tej intencji, zwłaszcza poprzez powrót do znanej już od dawna
praktyki pierwszych czwartków miesiąca, kierowanej właśnie na wzbudzenie nowych powołań kapłańskich. Niech także nigdy nie zabraknie oczyszczania naszych sumień w postrzeganiu kapłaństwa nie według osądu świata, w którym żyjemy, lecz w świetle dalekowzrocznego ustanowienia tego świętego stopnia posługiwania przez naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Trzeba nam wszystkim okazywania więcej szacunku dla daru kapłaństwa,
który pochodzi nie od nas, lecz z wysoka, od Ojca Światłości, do którego wszyscy zmierzamy.
By włączyć się żywo w te wysiłki i doświadczyć radości kapłaństwa, zapraszam wszystkich
- w miarę możliwości - do uczestnictwa w podniosłym udzielaniu święceń kapłańskich, których udzielę w naszej gliwickiej katedrze w sobotę przez uroczystością Zesłania Ducha
Świętego, tj. 3 czerwca o godz. 9.30. Niech światło i zapał Ducha Prawdy i Miłości napełni
nowych kapłanów i całą wspólnotę Kościoła w Diecezji Gliwickiej.
Na podjęcie czekających nas zadań Wszystkim Wam z serca błogosławię.
wasz biskup + Jan Kopiec
____________________________________________________________________________

Sprzątanie kościoła 2017

ŚWIĘTOSZOWICE

27 V - Michalik, Wlochowicz, Zgobisz, Smęt, Szlosarek, Oleszko, Szmid, Bobeł
3 VI – Magiera, Ksionsyk, Ksionsyk, Ciupka, Jasiński, Sznapka, Grzeganek, Kierat
10 VI - Kukuła, Lesiak, Knop,Warzecha, Grabińska, Budzik, Schneider, Schneider
17 VI -Nowakowski, Nowakowski, Stec, Garcorz, Ledwoń, Blitek, Glagla,
24 VI – Sławicki, Kusz, Skalec, Sydow, Ozdoba, Hawrot, Wręczycki, Rojowiec,
1 VII - Drapiewska, Cichorowski, Szuwald, Szuwald, Kupczak, Bem,
8 VII - Biskupek, Pieleń, Hetmańczyk, Wróbel, Trzuskolas, Pradela, Stencel
15 VII – Stencel, Szlosarek, Kupczak, Gładysz, Polywka, Mainka, Gabrych, Miler
22 VII - Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik, Kucharczyk, Mainka, Kobroń
29 VII – Kubica, Sikora, Biskupek, Bagsik, Grzechca, Kozioł, Szyszka, Fiołek,
5 VIII - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike, Bawaj, Gołąbek, Alamoda,
12 VIII - Czerwiński, Kirszniok, Kirszniok, Włochowicz, Gawenda, Boczarowski,
Kujawa, Jendrysik
19 VIII - Fiołek, Mitras, Janoszka, Gralla, Antoszkiewicz, Greiff, Stojak, Nardelli,
Król, Cebula, Suchanek
26 VIII - Nicz, Długosz, Dragon, Wiśniewski, Trembicki, Serich, Kroll, Kucharski,
Kalla, Trefler
Pamiętajmy o tym obowiązku!
Kto w danym dniu nie może niech się zamieni tak, aby nikogo nie brakowało.
Klucz u kościelnego. Jeśli sprzątanie jest rano to nie zamykamy kościoła.
Po każdym odkurzaniu czyścimy odkurzacz

Intencje mszalne 28 V – 4 VI 2017
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 28 V (kolekta na nasz kościół)
8.00 – z ok. Dnia Matki i Ojca za ++ rodz. Erykę i Ernesta Szymaczek, dziadków Matyldę
i Józefa, Wiktorię i Donata, matkę chrzestną Łucję Szczeponik, jej męża Ryszarda,
ojca chrzestnego Franciszka Schymaczek i ciocię Edytę Kruzel
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gertrudę i Emanue
la Goławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski,
Zgorzelski i ++ z pok.
14.30 – Nabożeństwo majowe
PONIEDZIAŁEK - 29 V św . Urszuli Ledóchowskiej, dz.
18.00 – za + ojca Romana, syna Roberta, rodziców Frontzek, Szczeponik i ++ z pok.
WTOREK - 30 V
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Henryka Cieślik,
siostrę Eleonorę, brata Horsta, rodziców, teściów, dziadków, + ojca Henryka Myrcik i rodzinę Pilarski 2) za + Zygfryda Samol w r. śm. i ++ z pok. 3) za + Franciszka Boczar (od
Rodziny Maryi z Krakowa) 4) za + Franciszka Boczar (od kuzyna Bronisława z Rodziną) 5)
za + Jana Najbara w r. śm., rodz. Piotra i Marię Najbar, Macieja i Annę Barszczak i ++ z
pok. 6) za + ks. Wiktora Pielesza (od Dzieci Maryi) 7) za + ks. Wiktora Pielesza (od Jadwigi Mysłajek z Rodziną)
ŚRODA - 31 V święto Nawiedzenia NMP MSZA SZKOLNA
18.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Haida, męża Sebastiana Szyguła, dziadków Annę i
Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida i chrzestnego Arnolda Waldstett
CZWARTEK - 1 VI św. Justyna, m. DZIEŃ MODLITW O DAR POWOŁAŃ
Dzień Dziecka MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – o dar powołań z naszej parafii; za + ojca Henryka Kłaczka w r. śm, jego żonę
Małgorzatę i dziadków z obu stron
PIĄTEK - 2 VI I-szy piątek
18.00 – za Parafian i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa; za + żonę Helenę w 2 r. śm., ro
dziców, teścia, 2 szwagrów i brata
SOBOTA - 3 VI I-sza sobota,
św. Karola Lwangi i Towarzyszy, m.
8.00 – w int. czcic. Różańca św.; za + ks. Wiktora Pielesz (od mieszk. Przezchlebia)
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok. 50 rocz. ślubu z prośbą o
błog. i zdrowie dla całej Rodziny
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 90 ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 4 VI
(kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne i zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności)
8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek i
Henryka Kudlek
10.30 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych naszego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian, a szczeg. w int. dzieci
przystępujących do I - szej Komunii św.
15.00 – nabożeństwo z udziałem dzieci I-szo komunijnych

Ogłoszenia parafialne
28 V 2017
1. Dziś po południu o 14.30. zapraszam na nabożeństwo majowe.
2.

Nabożeństwa majowe będą codziennie po Mszy św. za wyjątkiem soboty.

3. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek miesiąca Dzień Modlitw o Powołania; I-szy
piątek i I-sza sobota miesiąca. Zapraszam serdecznie do tych obchodów w czwartek i
w piątek i w sobotę rano gdzie Różaniec wynagradzający jest odmawiany przed Mszą
św.
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. Na terenie naszej Gminy pojawiają się akty wandalizmu, zniszczeń przystanków i innych obiektów. W razie zauważenia czegoś niepokojącego nasza Policja prosi o natychmiastowe powiadomienie, nawet anonimowe. Tel: 112, 997 lub
696 097 891(radiowóz).
7. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 3 VI - Magiera, Ksionsyk, Ksionsyk, Ciupka,
Jasiński, Sznapka, Grzeganek, Kierat. 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. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności.

Chryste Zmartwychwstały, Tobie cześć i chwała!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
Zapowiedzi przedślubne
II. Sobota Robert, Zacharzowice i Wojtyłko Katarzyna, Przezchlebie
KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie majowym, 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

