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Plan wizyty duszpasterskiej - kolędy 2020

Świętoszowice
Lp Data

Dzień

Ulica
Mikulczycka 1 - 85 (nieparzyste)
Mikulczycka 90 - 2 (parzyste), Cegielniana,
Budowlana
Mikulczycka 93 –115, Ziemięcice 1 - 1g i
Gliwicka
Goj, Dolna od 5, Mikulczycka 136, 134,
118 – 100 (parzyste)
Mikulczycka 120 - 158 (parzyste)

1.
2.

19 I
20 I

Niedziela
g. 14.00
Poniedziałek g. 14.00

3.

21 I

Wtorek

g. 14.00

4.

22 I

Środa

g. 14.00

5.

23 I

Czwartek

g.14.00

Na kolędę przygotowujemy siebie i mieszkanie.
Na stole czysty obrus, krzyż, świece i woda święcona w głębszym naczyniu.
Sprzęt audio-wideo wyłączony, zwierzęta (psy, koty i inne) pozamykane.
Proszę, aby nie przegrzewać mieszkań ze względu na kolędę

Drodzy Parafianie!
Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza ukazuje przed nami tzw. drugą pieśń o Słudze Pańskim. Bohater, o którym jest mowa, został ukształtowany już w łonie Matki i otrzymał konkretne powołanie: nawrócić do Boga Jakuba i zgromadzić przy Bogu cały lud.
Izajasz należy do proroków mesjańskich, czyli tych, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Izajasz wypowiada następujące słowa: "Tyś moim sługą, w tobie się rozsławię". Prorok wskazuje, że wybrańcem Jahwe jest Izrael – naród
wybrany. Sługą, o którym mówi prorok, jest on sam, ale również Izrael jako naród. Jahwe
pokłada w nim wielkie nadzieje.
Ewangelia zaś wskazuje na wielkiego proroka Nowego Testamentu, którym był Jan
Chrzciciel. W tradycji hebrajskiej ósmego dnia dziecko otrzymywało imię, które było odzwierciedleniem misji, jaką miało spełnić w życiu. Tak było i w tym przypadku. Imię Jehohanan, czyli Jan, oznaczało „Jahwe okazał miłosierdzie”. Ku zdziwieniu bliskich, to imię
okazało się prawdziwe, ponieważ Jan zapowiedział przyjście większego proroka od siebie.
Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, jako Tego, który gładzi grzechy świata. Nikt z nas
nie jest w stanie odpuścić sobie grzechów. Do tego była potrzebna była ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu – Bożego Baranka, który nas odkupił. Te właśnie słowa powtarzane są podczas każdej Mszy św.: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Przypominają nam
o tym, że Bóg okazuje miłosierdzie wszystkim, którzy nawracają się i pragną żyć w zjednoczeniu z Bogiem czyli w komunii z Bogiem. Oto pokarm dla wszystkich wierzących.
Jezus przynosi nam Dobrą Nowinę. W Nim również realizuje się zapowiedź proroka
Izajasza, gdyż to Jezus został posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. W Kościele
wypełnia się druga część proroctwa Izajasza: "Ustanowię cię światłością dla pogan, aby
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".
Dlatego Chrystus nieustannie przychodzi i jest obecny w powołanym przez siebie Kościele. Chrystus działa w Nim i przez Niego, realizując w ten sposób proroctwa starotestamentalne.
Teraz pragnie, przez posługę Kościoła, zamieszkać w naszych sercach. Przyjmijmy Go i
Jego zbawienie. Amen.

Intencje mszalne 19 – 26 I 2020
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 I Tydzień Modlitw o Jedność (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za + Grażynę Semak w II rocz. śm. i ++ z rodziny
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka, dziadków z obu
stron, ojca chrzestnego Józefa i ++ z pok. Szyszka

PONIEDZIAŁEK – 20 I Tydzień Modlitw o Jedność
9.00 – (int. wolna)
WTOREK - 21 I Tydzień Modlitw o Jedność
św. Agnieszki, dz. i m.
18.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Agnieszkę i
Maksymiliana Janys, syna Pawła, teściów, brata Józefa, Różę Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 2) za ++ rodz. Teresę i Herberta Marek 3) za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i Jana Kowolik, Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek,
Marię, Krystynę i Józefa Buchta, dziadków Gurowiec, Kowolik i ++ z pok. 4) za + ojca i
dziadka Józefa Sławickiego, ++ rodz. Sławicki i Cieślak i ++ z pok. 5) za + Pawła Brzoza

ŚRODA - 22 I Tydzień Modlitw o Jedność
9.00 – w int. wszystkich Babć i Dziadków z naszej parafii.

CZWARTEK - 23 I Tydzień Modlitw o Jedność
8.00 – (int. wolna)

PIĄTEK – 24 I Tydzień Modlitw o Jedność
18.00 - (int. wolna)

św. Franciszka Salezego, bpa i dra K-ła

SOBOTA – 25 I Tydzień Modlitw o Jedność

Święto Nawrócenia św. Pawła Ap.

18.00 – za ++ rodz. Marię i Grzegorza Konieczny, dziadków, ++ z pok. i d. w cz. c.
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 26 I

(kolekta pokolędowa )

8.00 – za + Luzie Konietzny w 30 dz. po śm.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi za podz. za
otrzym. ł. z ok 61 ur. ks. proboszcza z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny

Ogłoszenia parafialne
19 I 2019

1. Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. W tym tygodniu Msza św. w poniedziałek i środę o g. 9.00, w czwartek o g. 8.00, we wtorek
i piątek o g. 18.00.
3. W środę o g. 9.00 Msza św. w int. Babć i Dziadków naszej Parafii. Zapraszam również wnuków na tę wspólną modlitwę jako, że są jeszcze ferie zimowe.
4. Są wolne intencje Mszy św. w poniedziałek, czwartek i piątek.
5. Za tydzień pokolędowe podsumowanie.
6. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać świece gromnice (10zł).
7. W sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 25 I – Pasternak, Biskupek, Biskupek, Hoin,
Świeży, Gałąska, Śliwińska. Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta pokolędowa na nasz kościół.

Bądź pochwalony Baranku Boży, który gładzisz nasze grzechy!

Św. Jadwigo, módl się za nami!

_________________________________________________________________________
KANCELARIA: we 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

