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Z Listu biskupa gliwickiego na Wielki Post 2019 roku
Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze. Drodzy Diecezjanie!
W centrum pracy tego okresu zawsze naczelne miejsce musi zająć szczera chęć poznawania siebie
oraz chęć wykorzenienia z siebie wszelkiego zła, niezależnie od postaci, jakie ono przyjmuje. Bo
przyczyną każdego zła jest nasz grzech, czyli sprzeciw wobec woli i prawa samego Boga. To, co
grzech zachwiał, powinno wrócić na właściwe miejsce i przylgnąć do programu pełnej wolności,
udzielanej nam przez Ducha Świętego potrzebujemy ciągłego odnowienia przez podejmowaną
pokutę, nawrócenie i przebaczenie.
Podejmując dzieło nawrócenia nie powinno nas pobudzać samo dążenie do jakiejkolwiek zmiany.
Nie może kierować nami sama chęć niemal rewolucyjnych zmian, lecz dojrzałe dążenie do
oczyszczenia i uporządkowania wielu płaszczyzn naszego życia. Także w spoglądaniu na naszą
diecezjalną wspólnotę. W tym roku, wejdą w życie pierwsze decyzje synodalne. Na początek należało
dokonać usprawnień w instytucjonalnej warstwie naszego kościelnego trwania. Jej efektem stała się
lekka rekonstrukcja sieci dekanalnej diecezji z dotychczasowych osiemnastu dekanatów, teraz tworzy
się sieć szesnastu. Wielki wysiłek został włożony w nowe ukształtowanie komisji i rad centralnych w
diecezji dla usprawnienia koordynacji wszelkich pastoralnych przedsięwzięć. Bardzo szczerze
rozmyślam o ukonstytuowaniu Rady Społecznej przy Biskupie Gliwickim w celu pogłębionego
studiowania i zajmowania stanowiska Kościoła naszej diecezji w kluczowych problemach naszego
środowiska, w którym nie brak sytuacji kryzysowych, pociągających skomplikowane wyzwania
społeczne.
Wszyscy uginamy się pod ciężarem bolesnych i ciągle nie rozwiązywanych skutecznie krzywd i
nadużyć, wyrządzonych dzieciom i młodzieży ze strony niektórych duchownych w tak delikatnej
sferze, jakim jest sfera seksualna. Z tego względu, zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu
Polski powołałem w naszej diecezji zespół osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wypracowanie
takiego programu w sprawie ochrony osób małoletnich.
Z ducha uchwał synodalnych płynie też ważne przynaglenie, byśmy nie zaniedbali posługi kapłanów
wśród następnych pokoleń. Nie szczędźmy modlitwy i wszechstronnego wspierania każdego
budzącego się powołania w życiu kapłańskim oraz w życiu konsekrowanym - a zaczynać trzeba od
uzdrowienia naszych rodzin, szczególnie tych, które borykają się z niezrozumieniem,
niewdzięcznością i błędnymi postawami.
Umiłowani! Niczego nie osiągniemy bez autentycznej poprawy. Nie zwlekajmy więc z decyzją o
szczerym naszym nawróceniu na właściwe tory naszych myśli, codziennych zajęć i poczucia
odpowiedzialności za wielkie dzieło zbawienia świata. Módlmy się często i żarliwie, rozpamiętujmy
miłość Zbawiciela do nas, by przez mękę i śmierć na krzyżu dojść do zmartwychwstania. Tę
wypróbowaną drogę polecam Wszystkim Diecezjanom i na święty czas Wielkiego Postu z serca
błogosławię.
Wasz biskup + Jan Kopiec

Wielkopostne
Rekolekcje Parafialne 2019
Nauki głosić będzie o. Igor Rybak OFM

V Niedziela Wielkiego Postu - 7 IV
nauki w czasie Mszy św. : sobota - 18.00 (6 IV)
niedziela - 8.00 i 11.00
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. pasjonista)
- nauka rekolekcyjna dla Młodzieży

8 IV - poniedziałek
9.15 - Msza św. z nauką ogólną
11.00 - Dla wszystkich dzieci: nauka i Droga Krzyżowa
17.00 - Spowiedź rekolekcyjna
17.45 - Msza św. z nauką ogólną.
Po Mszy nauka dla Rodziców

9 IV - wtorek
9.15 - Msza św. z nauką ogólną. (ofiary dla oo. franciszkanów)
11.00 - Dla wszystkich dzieci:
powitanie i Msza św. z nauką
17.00 - Spowiedź rekolekcyjna
17.45 - Msza św. z nauką ogólną. (ofiary dla oo. franciszkanów)

Intencje mszalne 31 III – 7 IV 2019
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE - 31 III (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + ojca Wilibalda Smolik
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Magdalenę Pudlo w I rocz. śm. i jej
męża Herberta
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
IV-ta nauka przedślubna
PONIEDZIAŁEK - 1 IV
18.00 – za ++ rodz. Rudolfa i Adelajdę Skandy, brata Joachima, Elżbietę i Rajmunda
Mainka, brata Erharda i ++ z pok.
WTOREK - 2 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Herberta Grzeganek, rodziców, teściów, siostrę, synową, ++ z pok. i d. w cz. c. 2) za + Krzysztofa Bem (od mieszkańców Świętoszowic) 3) za + Irenę Szczeponik w I rocz. śm. 4)za ++ rodz. Henryke i Wilibalda Biskupek, dziadków i pok. z obu stron 5)za + Magdalenę Pudlo w I rocz. śm. i jej
męża Herberta 6) za + ojca Roberta Gola w dn.ur., żonę Hildegardę i dziadków z obu stron
7) za + Eryka, Piotra, Martę, Albertynę Grzeganek, Franciszka, Engelharda, Marię, Emę,
Hildegardę Kokoszka
ŚRODA – 3 IV
18.00 – za + męża Oswalda Thürmer, jego rodz. Gustawa i Konstantynę, Marię i Jerzego
Plichta, brata Jacka, żonę Marię, 4 szwagrów i pok.
CZWARTEK - 4 IV DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
PIĄTEK - 5 IV
17.45 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa
- Droga Krzyżowa
SOBOTA - 6 IV
8.00- w int. Czcic. Różańca św.
REKOLEKCJE
18.00 – do Bożej Opatrzności przez wstaw. św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z ok. 25
rocz. ślubu Edyty i Damiana Sikora z prośbą o błog. i zdrowie dla całej Rodziny
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 7 IV (kolekta na Diecezję i Semin. Duch.)
8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Józefa, Roberta,
Annę i Karola Wicha i Henryka Kudlek
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. w I rocz. ślubu Zofii i Marcina z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny; do B. Op.
pw. św. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. w 50 ur. Andrzeja Slenczek i 25 rocz. ślubu Andrzeja i Marii Slenczek pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny; do B. Op. pw. św. Jadwigi
z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Jerzego Nowok pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
- nauka rekolekcyjna dla Młodzieży

Ogłoszenia parafialne
31 III 2019

1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Kazania
będzie głosił ks. Cisek Wojciech z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary
na Boży Grób.
2. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.
3. W czwartek o g. 18.00 we Wieszowie Bierzmowanie.
4. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę św. w piątek o 17.45.
5. W przedsionku można nabywać świece wielkanocne Caritasu - małe 3 zł, a duże po 8 zł
6. Od przyszłej soboty rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Plan na drugiej stronie informatora. Nauki głosić będzie o. Igor, franciszkanin. W przyszłą niedzielę po Gorzkich
Żalach zapraszam Młodzież uczącą się i pracującą na specjalną naukę rekolekcyjną.
7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 6 IV - Piernikarczyk, Piernikarczyk, Kowalik, Jędrysik, Jędroszkowiak, Długosz, Troszka. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby
nikogo nie brakowało. Narzędzia do sprzątania znajdują się przy wejściu na chór.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje dary!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi przedślubne
Stera Dawid, Przezchlebie i Termin Martyna, Gliwice Łabędy

Przekażmy 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dla naszego parafianina Piotra Koperwasa poprzez Fundację Avalon.
Numer KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Koperwas, 6567

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 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

