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Drodzy Parafianie!
Dzisiejsza druga niedziela Adwentu zbiega się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Tytuł Niepokalanej zna chyba każdy, kto mieni się katolikiem.
Jednak obchodząc jej uroczystość nie sposób nie przypomnieć jak Bóg powołał Maryję i
zachowując ją od wszelkiego grzechu, dał w niej ludziom drugą szansę, aby człowiek mógł
wybrać Boga a nie propozycję Złego.
Oto pierwsze czytanie przypomina nam największe nieszczęście z dziejów ludzkości. Szatan kusi Pierwszych Rodziców, ci zaś dają posłuch upadłemu aniołowi, wątpiąc w Boską
dobroć i hojność. Od tamtego czasu nie tylko, że bramy raju pozostawały zamknięte, to ponadto udziałem ludzi stały się cierpienia, śmierć oraz słabość i skłonność do grzechu zapisana w naturze ludzkiej.
Bóg jednak nie opuścił ludzkości. Przez tysiące lat wychowywał, karcił ale i zawierał przymierza. Opiekował się nami jak Ojciec, czekając aż dorośniemy do czasu, gdy możliwe będzie spełnienie obietnicy.
Oto Maryja staje się więc pierwszą na tyle doskonałą kobietą, zachowaną wcześniej od
zmazy grzechu pierworodnego, że Bóg nie cofając czasu i nie zmieniając historii posyła do
niej poselstwo, aby zaproponować jej współpracę w dziele zbawienia świata.
Ona Niepokalana mówi Bogu „tak”. Nie tyle naprawia to, co zepsuła Ewa, ale swoim posłuszeństwem podejmuje współpracę z Panem Nieba i Ziemi w dziele zmiażdżenia głowy węża.
Oto jej potomek dokona tego, co Bóg zapowiedział u początku dziejów ludzkości. Ona sama nie wie jeszcze, jak potoczą się koleje jej życia, ale pewna jest tego, że ufając Bogu dokonuje najlepszego wyboru. Wszak Ten, Który ją i nas stworzył wie najlepiej, jak przyjść z
pomocą udręczonej ludzkości. Warto o tym pamiętać przeżywając adwent, gdyż ów święty
czas nie jest okresem w którym obowiązuje nas jakaś szczególna dieta, nie jest jakimś czasem próby, ale czasem wpatrywania się w Maryję i uczenia się na jej wzór i pod jej orędownictwem mówienia Bogu „tak”. Nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy.

Intencje mszalne 8 - 15 XII 2019
Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP (kolekta na nasz kościół
i zbiórka przed kościołem na pomoc dla Kościoła na Wschodzie)
8.00 – za + ojca Waltera Bomba w rocz. śm., matkę Adelajdę, bratową Marię i ++ z pok.

NIEDZIELA - 8 XII

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. w int. Marii Iwony z ok. ur. z pr. o bł. i zdr.
14.30 – Nieszpory Maryjne
PONIEDZIAŁEK – 9 XII
17.45 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, rodz. Juliannę i Alojza,
dziadków i ++ z pok.
WTOREK - 10 XII
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Tomasza i Anastazję Boczar, braci o. Antoniego i Franciszka, teściów Anielę i Tomasza Hopa, szwagierkę Janinę, jej męża Mariana, syna Mariusza i Zofię Biernat 2) za + męża Janusza Szeląg, teścia Ignacego, rodziców Krystynę i Tadeusza Kozioł 3) za ++ rodz. Marię i Grzegorza Konieczny, dziadków i d. w
cz. c. 4) za + Łucję Dragon (od Róż ze Świętoszowic) 5) za + Janinę Jancik, syna Bogdana, Leona i Małgorzatę Kryszewskich i ++ z pok. 6) za + Rainholda i Adelajdę Daniel, syna Mariusza i
++ z pok.
ŚRODA – 11 XII
17.45 – za + syna Zygfryda Samol w r. ur., męża Bernarda, rodz. z obu stron, 2 siostry i pok.
CZWARTEK - 12 XII

17.45 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, męża Wernera, rodz. Zofię i Romana Cipa,
zięcia Fryderyka Milan i dziadków z obu stron
PIĄTEK – 13 XII
św. Łucji, dz. i m.
17.45 – za + męża Ernesta w dn. ur., rodz. Biskupek, Porwoł, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra En
gelberta, Rafała i Elfrydę Nierobisz, pok. z obu str.
SOBOTA – 14 XII

św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K-ła

18.00 – za ++rodz. Rudolfa i Adelajdę Skandy, brata Joachima i ++ z pok. Sikora, Skandy,
Grzegorczyk, Korgel
III NIEDZIELA ADWENTU GAUDETE - 15 XII (kolekta na nasz kościół
i zbiórka przed kościołem na pomoc dla Kościoła na Wschodzie)
8.00 – za ++ rodz. Annę, Pawła, Henryka, Hildegardę Lis, Pawła, Martę, Marię, Józefa,
Ambrożego, Jana i Martę Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, Herberta
Szeja, za ++ kapłanów i d. w cz. c.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + siostrę Adelajdę i ++ z rodz. Bomba
14.30 – Nieszpory adwentowe

Ogłoszenia parafialne
8 XII 2019

Górnicy składają podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tegorocznej
Barbórki. Bóg zapłać Górnikom za złożoną ofiarę.

1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30
2. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Roratach. Roraty będą wieczorem o 17.45 od
poniedziałku do piątku. Jak co roku zwracam się z prośbą o sponsoring drobnych
nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.
3. Zachęcam do nabywania kalendarzy, lampionów i kolorowanek dla dzieci. Są również opłatki i
świece Caritasu po 12 i 5 zł. Od dziś można też nabyć kalendarz naszej parafii (20 zł)
opracowany przez Piotra Koperwasa.
4. Urząd Gminy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizują Wigilię dla samotnych
24 XII g.11.00 we Wieszowie. Wszyscy samotni są proszeni o telefoniczne zgłoszenie
udziału (32 2337793 w.35). Gmina zapewnia transport tam i z powrotem.
5. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 14 XII - Nardelli, Król, Cebula, Suchanek, Nicz,
Długosz, Dragon. Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
6. W przyszłą niedzielę gościć będziemy ks. Marcina Pasia, Diecezjalnego Duszpasterza
Młodzieży. Chcemy wesprzeć po Mszach jego działalność swoimi ofiarami.
7. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka dla Kościoła na Wschodzie.
W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Przybądź Panie, bo czekamy!
Św. Jadwigo, módl się za nami

________________________________________________________________________
KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, a w czwartek 9.00 - 9.30
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

