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Drodzy Parafianie!

Jezus lituje się nad tłumem, który jest znękany i porzucony. Litował się dwa tysiące lat temu, lituje i teraz. Bo czyż współcześni ludzie nie są znękani i porzuceni? Każdy się zmaga z
jakimś złem, które go dotyka, dla każdego z nas jest ono inne, bardzo osobiste. Tak, człowiek XXI wieku jest znękany i może czuć się porzucony. Żniwo jest wielkie, robotników
mało, a Jezus nadal lituje się nad ludźmi i chce zaradzić ich niedoli. Bóg się nie zmienił od
czasu wyjścia Izraela z Egiptu. Ciągle jest troskliwy, hojny, wierny. W osobie Jezusa widać to
Boże zatroskanie szczególnie mocno - zaprowadziło Go ono na krzyż. Już chyba bardziej nie
mógł pokazać, jak ważni dla Niego jesteśmy, jak przez Niego kochani. I my, uczniowie Chrystusa, mamy głosić takiego Boga innym.
Głosić trzeba, ale jak? Kościół proponuje trzy drogi. Pierwsza to modlitwa. Do modlitwy, do rozmowy z Bogiem potrzeba ciszy. Bóg nie krzyczy, nie narzuca się - zaprasza nas
do dialogu.

Często mamy z nią problem - nie wiemy, o co się modlić dla drugiego. Zaczynamy od najbliższych. Czy modlicie się za siebie? Mężu, czy modlisz się za swoją żonę? Żono, czy modlisz się za swojego męża? Dzieci, czy modlicie się za swoich rodziców? Rodzice, czy modlicie się za swoje dzieci? Modlitwa wzajemna za siebie to wyraz miłości. Wspólna modlitwa buduje rodzinę.
Drugi sposób głoszenia to działanie. Najlepszym działaniem jest świadectwo własnego
życia. Jeśli naprawdę wierzymy w Boga, to inni to zauważą. Będą nas pytać, i dziwić się
dlaczego jesteś sumienny w pracy? Dlaczego nie kradniesz drobnych rzeczy? Dlaczego nie
obmawiasz kierownika? Wówczas możesz im opowiedzieć o Jezusie, że jesteś Jego uczniem.
Może być też tak, że będziemy wprost zapytani o naszą wiarę. Nie możemy się wymawiać, że
to moja prywatna sprawa. Nasze świadectwo musi być jasne.
Wreszcie ostatnia droga to cierpienie. To droga trudna, ale wyjątkowo owocna. Wielka
to rzecz - ofiarować Bogu swoje cierpienia za innych. Sprawić, że ze zła, którym jest cierpienie, wypływa dobro. Tak działa Bóg. Ofiarując swoje cierpienia, stajemy się jak On i
jednocześnie zmieniamy świat na lepsze.
Jesteśmy zobowiązani więc do troski o siebie nawzajem. Maryja oświadczyła dzieciom w Fatimie, że wiele dusz idzie do piekła. Dzieje się tak, bo sporo ludzi pogrąża się w
grzechach tylko dlatego, że nikt się za nich nie modli. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni.
Nigdy o tym nie zapominajmy.

Intencje mszalne 18 - 25 VI 2017
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
PONIEDZIAŁEK - 19 VI
18.00 – za + brata Józefa Mazur, rodziców Eudokię i Stanisława Mazur i pok.
WTOREK - 20 VI
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1)za + Agnes Reinhardt w I r.
śm., rodz. Albinę i Antoniego Szczyrba, Marię Foik, dziadków Maniura, Szczyrba 2) za +
Różę Kalyta, rodz. Agnieszkę i Maksymiliana Janys, teściów, brata Józefa, 3 szwagrów,
dziadków i pok. 3) za + Krystynę Roskosz, jej męża Ryszarda, dziadków Dorotę i

Wincentego Pasternak, pokr. Pasternak, Roskosz, Milan, Góral, Szmidt, Brzęczek
oraz za dusze w cz. c. 4)za + Franciszka Boczar (od s. Marii) 5) za + ks. Wiktora Pielesza
(od kuzynki Genowefy Haręźlak z synem) 6) za + ks. Wiktora Pielesza (od Stanisławy Król
z Rodziną) 7) za + Ronalda Szyguła w 30 dz. po śm. 8) za + Ronalda Szyguła (od sąsiadów
z Leśnej) 9)za + męża Ronalda Szyguła z ok. ur. 10) za ++ rodz. Krystynę i Gerharda Mainka, dziadków, wujka Alfreda Buchta i ++ z pok. Mainka, Buchta, Błażytko 11) za + ks.
Wiktora Pielesza i Franciszka Boczar (od górników) 12) za ++ dziadków Annę i Antoniego
Wilczek, Adelajdę i Jana Thorz, wujków Gintera , Ingberta, Ernesta i + Józefa
ŚRODA - 21 VI św. Alojzego Gonzagi, zak. MSZA SZKOLNA NA ZAKOŃ. ROKU
18.00 – do B. Op. pw . Matki Bożej i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. w
31 rocz. święceń kapłańskich
CZWARTEK - 22 VI MSZA DLA MŁODZIEŻY NA ZAKOŃCZENIE ROKU
18.00 – za + Zygfryda Samol, rodz. Pawła i Agnieszkę Knopik, siostry Agnieszkę i Cecylię,
rodz. Jana i Emilię Samol i ++ z pok.
PIĄTEK - 23 VI UROCZ. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW
DZIEŃ OJCA
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za wszystkich Ojców naszej Parafii; za + ojca Hel
muta Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina Długosz, Barbarę Mroczek, Dorotę i Kon
rada Kubicki, Rozalię i Ludwika Höppner
SOBOTA - 24 VI

UROCZ. NARODZENIA JANA CHCRZCICIELA

18.00 – za ++ rodz. Emila Michalik, Rozalię i Stanisława Hazelbusz, dziadków Michalik,
Grzeganek, ojca Chrzestnbego Gintera, kuzyna Krystiana, szwagra Ditmara, Jana
Bartoszek, koleżankę Henrykę
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 VI (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej )
8.00 - za + Emila Chrubasik w I r. śm. i żonę Brygidę
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 40 rocz. ślubu Soni i Joachima oraz 5 r. śl. Natalii i Marcina z pr. o
błog. i zdr. dla całej Rodziny;
- do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 25 rocz. ślubu Iwony i Joa
chima Nicz z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny;
- do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Krystiana Mainka z
prośbą o błog. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ogłoszenia parafialne
18 VI 2017

1. Dziś po południu o o 14.30 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Po
nabożeństwie błogosławieństwo pojazdów.
2. Nabożeństwa czerwcowe z procesją wokół kościoła do czwartku będą codziennie po
Mszy św. Zapraszam dzieci z kl. III i IV w strojach komunijnych, a młodsze dzieci do
sypania kwiatów.
3. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży na zakończenie roku
szkolnego.
4. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo wianków.
5. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. (Nie ma postu).
6. W piątek obchodzimy też Dzień Ojca. Zapraszam wszystkich Ojców na Mszę św.
7. W sobotę obchodzimy urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
8. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 24 VI - Sławicki, Kusz, Skalec, Sydow, Ozdoba,
Hawrot, Wręczycki, Rojowiec. 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 na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny. W przyszłą niedzielę kolekta na Stolicę Apostolską.

Chwała Tobie Boże Miłosierny!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie, 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

