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_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Dziś w całym Kościele składamy nasz hołd uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Oddajemy
cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Wołamy dziś wraz z Mojżeszem z czytania przed
Ewangelią: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”
To czytanie opisuje scenę objawienia się Boga Mojżeszowi. Bóg wysłuchuje jego wstawienniczej prośby i ukazuje się nam jako ten, który jest wierny, miłosierny, litościwy, bogaty w
łaskę. Nasz Bóg bowiem jest najpierw Bogiem miłosierdzia, dopiero w drugiej kolejności Bogiem przykazań. Najważniejszym przymiotem Boga jest bycie miłosiernym i litościwym wobec
człowieka. Nawet przykazania schodzą jakby na dalszy plan.
Zadajmy sobie teraz pytanie: czy właśnie w ten sposób patrzymy na Boga? Czy ufamy Mu
jako temu, który jest miłosierdziem? Czy nie jest On dla nas Bogiem wydającym jedynie zakazy i
nakazy?
Na tym jednak historia się nie kończy. Pod koniec jesteśmy świadkami gorącej, można powiedzieć - wręcz zuchwałej, prośby Mojżesza skierowanej do Boga: „Jeśli jesteś łaskawy
dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas.”
Mojżesz prosił Boga dokładnie o to, aby „szedł w pośród" swojego ludu. Nie spodziewał się
zapewne tego, że Bóg nie tylko stanie pośród ludzi, lecz nawet stanie się jednym z nich.
W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy, że Bóg dał nam swojego Syna. Bóg dał nam Chrystusa. W
ten sposób spełnił prośbę wypowiedzianą przez Mojżesza, która tak naprawdę jest błaganiem każdego człowieka o bliskość Boga. Bo człowiek, nawet jeśli sobie tego do końca nie uświadamia,
pragnie bliskości Boga.
Bóg, który mógł wydawać się odległy, surowy i niedostępny, w Jezusie stał się nam tak bliski, że
za św. Janem możemy powiedzieć, iż ujrzeliśmy Go własnymi oczami, patrzeliśmy na Niego i dotykaliśmy Go!.
Ten, który jest miłosierny i litościwy, jest też nam bliski, rozumie nas, bo z wyjątkiem grzechu
doświadcza tego wszystkiego, co każdy człowiek. Cierpi w cierpiącym człowieku, płacze razem z
płaczącymi i raduje się z tymi, którzy są radośni. Może być obecny w każdej sytuacji naszego życia,
o ile zaprosimy Go do niej.
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej chce przekazać nam prawdę - Bóg jest Bogiem bliskim
człowiekowi. Bóg stał się człowiekiem, aby nas swoim bóstwem ubogacić.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu …

Intencje mszalne 11 - 18 VI 2017
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 11 VI (kolekta na nasz kościół)
8.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi z pr. o bł. i zdr.
9.30 – odpust w kapliczce w Przezchlebiu za ++ i żyjących mieszkańców Przezchlebia, za + ks. Wiktora Pielesz (od mieszkańców Przezchlebia), za + córkę w dn. ur. i + męża
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. dzieci obchodzących I rocznicę
Komunii św.; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur.
Katarzyny Kroll z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
PONIEDZIAŁEK - 12 VI
18.00 – za + syna Krystiana Schneider w r. śm., rodz. Marię i Karola
WTOREK - 13 VI św. Antoniego z Padwy, kapł.i dra K-ła
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Waltera i Marię
Nowok, dziadków Nowok, Bednorz, Matlok Gowin i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Otylię i Leona Czmok, brata Ernesta, siostrę Barbarę, jej męża, teściów, dziadków i ++ z pok. Czmok,
Kowolik 3) za + Adelę i Jerzego Hatlapa, rodziców, brata, bratową, męża Ambrożego Sikora i ++ z pok. Lisek, Sikora 4) za ++ rodz. Ernę i Joachima Mainka, Franciszka Gołąbek,
dziadków z obu stron i ++ z pok. 5) za + Franciszka Boczar (od kuzynki Danuty z Rodziną)
6) za + ks. Wiktora Pielesza w 30 dz. po śm. 7) za + ks. Wiktora Pielesza (od Anny i Marcina Pielesz) 8) za + Franciszka Boczar (od sąsiadów) 9) za + ks. Wiktora Pielesza (od
mieszkańców Ziemięcic) 10) za + wujka Gintera Wilczek i ++ z pok.
ŚRODA - 14 VI
bł. Michała Kozala, bpa i m.
18.00 – za ++ rodziców, 2 braci Waltera i Henryka, siostrę Anielę, jej męża i d. w cz. c.
CZWARTEK - 15 VI UROCZ. NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO
8.00 - za + Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek, Ilzę, Gerdę, Jerzego,
Ernesta, Engelberta
10.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkań
- procesja do 4 ołtarzy
ców Świętoszowic)
PIĄTEK - 16 VI
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Franciszka Boczar (od
kuzynki Stefanii z Rodziną) 2) za + Wiktora Pielesza (od siostrzenic Małgorzaty i Marii z
Rodziną) 3) za + ks. Wiktora Pielesza (od Krystyny i Jerzego Smazów z Rodziną) 4) za +
Franciszka Boczar (od rodzin Rösner i Konopka) 5) za + Łucję i Mariana Fordymackich,
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 6) za + syna Andrzeja Badura
SOBOTA - 17 VI św. brata Alberta Chmielowskiego
18.00 – za + Franciszka Boczar w 30 dz. po śm.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 VI (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny )
8.00 - za + Ernesta Nawrath, ++ rodz. Jadwigę i Izydora Nawrath, brata Pawła, Annę i An
toniego Wilczek, brata Gintera i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 50 ur. Marii Mike z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
- w int. rocz. dz. Karoliny Langer
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i święcenie pojazdów

Ogłoszenia parafialne
11 VI 2017
1. Dziś uroczystość odpustowa w kapliczce w Przezchlebiu. Msza św. o 9.30. Po południu od
g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy serdecznie zapraszają.
2. Dziś po południu o o 14.30 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
3. Nabożeństwa czerwcowe będą codziennie po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
4. Jutro w poniedziałek spotkanie dla Marianek. Młodsze o 17.00, a starsze po nabożeństwie.
5. W czwartek obchodzimy UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
– BOŻE CIAŁO. Zapraszam na Mszę św. o g. 10.00. Bezpośrednio po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o udekorowanie domów i liczny udział w procesji. Dzieci z III i IV klasy niech przyjdą w strojach. Zapraszam też zespoły do przyjścia w strojach. Zapraszam małe dzieci do sypania kwiatów w Boże Ciało i przez całą
oktawę Bożego Ciała.
6. W piątek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę zbiorową i nabożeństwo.
7. W przyszłą niedzielę po nabożeństwie święcenie pojazdów.
8. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 17 VI -Nowakowski, Nowakowski, Stec, Garcorz, Ledwoń, Blitek, Glagla. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy 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 Diecezjalny
Fundusz Inwestycyjny.

Chwała Tobie Trójco Przenajświętsza!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
Zapowiedzi przedślubne
II. Kaczmarek Mateusz, Świętochłowice i Alamoda Izabela, Świętoszowice
II. Piecha Krzysztof, Ziemięcice i Strzelczyk Wioletta, Ziemięcice
II. Król Aleksander, Ziemięcice i Bronicka Laura, Przezchlebie
KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie,
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

