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Z LISTU PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na
świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w
historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu
Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia,
która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy
zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin
oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z
jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku?
Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii
rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów
ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie
się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak,
Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje,
nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w
obecnej chwili…
Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w
izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież
wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości
sprawowania Mszy św. z wiernymi. ..
2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny światowej…
W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej
Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach.
Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza oraz biskupa
krakowskiego… 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego
archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny
udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI
mianował go kardynałem.
I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został
wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan
Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy

Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z
sanktuarium jasnogórskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej.
Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko w
jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później
zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan
Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku
podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem
zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której
Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy
traktować je jako słowa prorocze.
3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900
miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez
internet i media społecznościowe, Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół
do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.
Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych
i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie
życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie
może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany
demograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą:
„naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”…
4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu św. Jan
Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać
się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci.
W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku, Jan Paweł II był
pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak wspomina kardynał Dziwisz,
Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze Święta Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy,
z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”.
Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął
księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia.
Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” –
„Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli
pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym!
Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu
w Bazylice św. Piotra. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo –
w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę
i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy,
służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego
bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem
do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.

Intencje mszalne 17 – 24 V 2020
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17 V (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za + o. Antoniego Boczar w rocz. śm., jego rodz. Tomasza i Anastazję, brata Fran
ciszka, bratową Edytę, siostrzenicę Małgorzatę i ++ z pok.
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; Ditera Miczkę, rodziców i zmarłe rodzeństwo, Irenę i Ewalda Lis, brata Oskara, rodziców z obu stron, Marię i Edmunda Biskupek,
synów i synowe, Jerzego Jałowieckiego, , Teodora Gruszkę, Jadwigę i Gotharda Musioł i
++ z pokr. oraz z prośbą o błogosł. i zdr. dla rodzin Lis, Strzelczyk i Mazurek.
14.30 – nabożeństwo majowe (transmisja przez internet)
PONIEDZIAŁEK – 18 V DNI KRZYŻOWE
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian z prośbą o błogosławieństwo w
pracy na roli i o dobre urodzaje
WTOREK - 19 V
DNI KRZYŻOWE
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Helenę i Józefa Broja, Matyldę i Józefa Szymaczek, córkę Urszulę, Erykę, Ernesta i Franciszka Szymaczek, Helenę i
Alojzego Miczka i d. w cz. c. 2) za + męża Ronalda Szyguła 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Krystyny z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 4) za + w Niemczech Gerharda Zgorzelski 5) za + Henryka Piecha i jego rodz. Pawła i Helenę 6) za + Gerharda Tomanek (od szwagra Georga z rodziną)
ŚRODA - 20 V DNI KRZYŻOWE
18.00 – za ++ rodz. Konstantynę i Tomasza Sus, braci Wiktora i Pawła, siostrę Helenę, ks.
Jana i syna Bernarda
CZWARTEK - 21 V św. Jana Nepomucena, kapł. i m.
18.00 – za + szwagra Antoniego Bielesz
PIĄTEK – 22 V
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Floriana Sikora, Leokadię i Józefa Wolny, 3 siostry, 2 braci,
szwagrów, siostrzeńca Joachima i ++ z pok.
SOBOTA – 23 V
18.00 – za + męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę, Łucję i Huberta Białasik
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24 V (kolekta na nasz kościół)
8.00 - z ok. Dnia Matki i Ojca: za ++ rodz. Erykę i Ernesta Szymaczek, dziadków Wiktorię
i Donata, Matyldę i Józefa, matkę chrzestną Łucję Szczeponik, jej męża Ryszarda, chrzestnego Franciszka Szymaczek, Edytę Kruzel, Urszulę Broja i Antoniego Bielesz
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 55 ur. z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny oraz za ++ rodz. Pawła i Edeltraudę
Lot, Dorotę i Helmuta Miczka i ++ z pok.
14.30 – nabożeństwo majowe (transmisja przez internet)

Ogłoszenia parafialne
17 V 2020
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Dziś o 14.30 nabożeństwo majowe (z transmisją przez internet).
Transmisja Mszy św. z naszego kościoła w niedziele g. 11.00
Na Mszę św. i nabożeństwa przynosimy swoją „Drogę do nieba”.
Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy
św. niedzielnej oraz w święta nakazane.
5. Spowiedź dla chętnych w salce.
6. Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. za wyjątkiem soboty.
7. Od poniedziałku Dni Krzyżowe (bez procesji). W poniedziałek Msza św. o urodzaje
i błogosłwieństwo w pracy.
8. Ofiary na kościół czy za intencje mszalne można składać przez wpłatę na konto parafialne. Bóg zapłać za ofiary w ten sposób złożone.
9. Kancelaria nieczynna. W razie potrzebnego dokumentu na telefon.
10. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 23 V - Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Sławicki,
Basiak, Latocha, Bojarczuk, Walczyński, Zawadzki. Sprzęt pod chórem. Klucz u kościelnego.
11. Bóg zapłać za Wasze ofiary. Za tydzień na potrzeby naszego kościoła.

Święty Boże, Święty Mocny, zmiłuj się nad nami!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi przedślubne
Bagsik Łukasz, Świętoszowice i Ćwik Karolina, Katowice

KANCELARIA: na 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

