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ODPUST PARAFIALNY
_________________________________________________________________
Drodzy Goście i Parafianie!
Jak co roku pragnę w tym miejscu przypomnieć podstawowe prawdy związane z obchodem
odpustu parafialnego.
Odpust to święto parafii związane z tytułem kościoła
Nazwa odpust wiąże się nierozerwalnie z dobrem duchowym, jaki możemy w tym
dniu zyskać.
Odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych przewidzianych przez
Boga za grzechy, które zostały nam już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Warunkiem
zasadniczym jest wolność od jakiegokolwiek grzechu. Kolejnymi warunkami zyskania odpustu są: nawiedzenie tego kościoła, przyjęcie Komunii św., wyznanie wiary (Wierzę w
Boga....), odmówienie Ojcze nasz ... i dowolnej modlitwy w intencji Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo ...).
W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest uczestniczenie
w pełni ( z przyjęciem komunii świętej) we Mszy w dniu odpustu w kościele parafialnym.
Główna Msza w dzień odpustu nazywa się sumą, która jest połączona z procesją eucharystyczną wokół kościoła, którą wielbimy Boga obecnego wśród nas pod postacią chleba.
Odpust to też spotkanie rodzinne. Na odpust przyjeżdżali krewni, którzy uczestniczyli
w sumie odpustowej a po niej przy biesiadnym stole umacniali rodzinne więzi. Zauważmy,
że coraz rzadziej spotykamy się w szerszej rodzinie.
Świętość ukazana przez naszą Patronkę, św. Jadwigę jest jej wezwaniem i wskazaniem
do nas dziś żyjących jak żyć trzeba.
Prawdziwie uczcimy ją właśnie w ten sposób, gdy będziemy podobać się Panu – pełni
świętości i miłosierdzia dla bliźnich.

Życzę wszystkim pełni świętości, radości i pokoju w sercu!
Przez wstawiennictwo św. Jadwigi, niech spływają na nas obfite łaski.

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrosławice
Tel. 32 233 7012
ks. Józef German ul. Mikulczycka 16 42-675 Ziemięcice
Szanowny ks. Proboszczu
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie parafian w najbliższą niedzielę
tj. 15.10.2017 r. podczas wszystkich mszy św. o spotkaniu informacyjnym dnia
17.10.2017 r. w Centrum Usług Publicznych.
Poniżej treść ogłoszenia :
„W dniu 17 października 2017 r. o godz. 18.00 w Centrum Usług Publicznych w
Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a, odbędzie się spotkanie informacyjne z
wykładem na temat programtu wykrywania raka jelita grubego, który poprowadzi
dr n. med. Agnieszka Kowalska - Pawełek, gastroenterolog z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Hagera w Tarnowskich Górach.
Podczas spotkania będzie możliwość zapisania się na bezpłatną kolonoskopię.
Do badań kwalifikują się:
wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego;
osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego;
osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP, w tym przypadku
konieczne jest skierowanie z Poradni Genetycznej.
Badania będą wykonywane przez doświadczonych lekarzy w Pracowni Endoskopii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach."

Serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc.
Z poważaniem Wójt Wiesław Olszewski

Intencje mszalne 15 - 22 X 2017
ODPUST PARAFIALNY – 15 X (kolekta na nasz kościół i zbiórka na Meksyk)
8.00 – za + ojca Henryka Serich, teścia Huberta Kroll, wujka Bernarda, dziadków i pok.
11.00 - SUMMA ODPUSTOWA do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian
15.00 – NIESZPORY ODPUSTOWE
PONIEDZIAŁEK - 16 X UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI, PATRONKI ŚLĄSKA
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Otylię i Adolfa Kernert, męża
Henryka, teściów Helenę i Gerharda, Gitmara Kowolik, pok. Kernert, Placzek 2) za + Łucję
i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) w int. Kingi Gelner w 5 urodziny 4) za + Pieotra Wienchol 5) do B. Op.
pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Wernera i 36 ur. Sandry z pr. o B. bł. i zdr.
dla całej Rodziny 6) za + Zygmunta Nierobisz w I rocz. śm. 7) za ++ rodz. Marię i Stanisława Skalski, syna Sławomira, matkę Helenę, siostrę Barbarę, 2 szwagrów, sąsiadów,
chrzestnych, ++ z pok. Sebzda, Skalski, Wojtyna, Szczypała i d. w cz. c. 8) za + Hermana i
Marie Piosek, krewnych i znajomych 9) za ++ teściów Fryderyka i Marię Grzegorczyk, męża Pawła, zięcia Karola i ++ z pok. 10) za + Janinę Piernikarczyk (od rodzin Jarząb, Owczarek)
WTOREK - 17 X św. Ignacego z Antiochii, bpa i m.
17.45 – za + syna Zygfryda Samol w r. ur. i ++ z pok.
MSZA ŚW. SZKOLNA
ŚRODA - 18 X
św. Łukasza, Ewagelisty
17.45 – do B. Op. pw. św. Łukasza w int. Służby Zdrowia
CZWARTEK - 19 X MSZA DLA MŁODZIEŻY

17.45 – za + męża Joachima Skandy, rodz. Wacława i Frydę Kopińskich, Adelajdę i Rudolfa
Skandy
PIĄTEK - 20 X św. Jana Kantego, kapł.
17.45 – za + Karola i Agnieszkę Sydow, synową Gabrielę, Konstantynę i Agustyna Drzymota
SOBOTA - 21 X bł. Jakuba Strzemię, bpa
18.00 - za + Engelharda Popela, rodz. Klarę, Annę, Karola, Marię i Jerzego Plichta i pok.
NIEDZIELA MISYJNA – 22 X ((kolekta na misje
8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. z pr. o B. bł. i
zdr. dla całej Rodziny
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk.
Świętoszowic)
14.30 – Różaniec

Ogłoszenia parafialne
15 X 2017
1. Zapraszam serdecznie na nieszpory odpustowe ku czci św. Jadwigi o 15.00.
2. Różaniec odmawiamy po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej
modlitwy w domu (chociażby 1 dziesiątkę).
3. W październiku Msze św. będą 15 min. Wcześniej tzn. o 17.45.
4. Od wtorku w kancelarii są przyjmowane intencje rocznic urodzin i ślubów na przyszły
rok.
5. Jutro, w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Jadwigi, Głównej Patronki Śląska i naszej Parafii.
6. Krzyżyk przy Komunii św. udziela się dzieciom niesionych lub trzymanych za rękę przez opiekuna. Dzieci same nie przychodzą.
7. Od przyszłej niedzieli można nabywać znicze Caritasu (3 zł) oraz różne kalendarze na przyszły
rok.
8. W Pyskowicach 27/28 października nocne spotkanie Młodzieży.
9. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 21 X - Borkowski, Hermanza, Kałuża, Bryła, Pajdziński, Wolny, Szyga, Sukienik, Woźniak. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby
nikogo nie brakowało.
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi w
Meksyku. W przyszłą niedzielę kolekta na misje.

Ciebie Boże wielbimy!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek po Różańcu, 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

