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__________________________________________________________________
Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi
Czcigodni Współbracia w kapłańskiej posłudze,
Drodzy Diecezjanie!
Każdego roku czas wiosenny, w blasku Zmartwychwstałego Zbawiciela, zwiastuje wyczekiwany termin udzielania święceń kapłańskich nowym zastępom świadomie przygotowanych kandydatów do tej posługi, absolwentów naszego Międzydiecezjalnego Wyższego
Seminarium Duchownego z siedzibą w Opolu. W takim momencie zwykle ożywa wdzięczność za dar nowych kapłanów oraz nadzieja, że posługa wiary w naszych parafiach będzie
kontynuowana, a bogactwo łaski sakramentów oraz mądrości Dobrej Nowiny o zbawieniu,
przekazane przez Zbawiciela Kościołowi świętemu, nie dozna uszczerbku. Takie myśli towarzyszą nam w tej chwili, gdy z radością oczekujemy na dzień 30 maja, wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, gdy za łaską Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, do
grona prezbiterów, przez uroczyste święcenia, zostaną włączeni następujący kandydaci:
1. Michał Paweł Brzezina z parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach,
2. Patryk Łukasz Gawłowski z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,
3. Paweł Piotr Kaczmarczyk z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach,
4. Paweł Stanisław Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach,
5. Marcin Mateusz Maciejczyk z parafii św. Andrzeja w Zabrzu,
6. Adam Józef Pietrowski z parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie,
7. Zbigniew Marian Śniechota z parafii św. Mikołaja w Lublińcu,
8. Tomasz Michał Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich GórachStrzybnicy.
Tegoroczna pora wyznacza nam zupełnie odmienne uwarunkowania, dotychczas nam nieznane. Uwzględniając utrzymujące się obostrzenia w zakresie dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń informuję, że święcenia odbędą się o godzinie 10:00 w dwóch grupach
równocześnie. W katedrze gliwickiej przez moją posługę święcenia przyjmie czterech kandydatów: Paweł Korlaga, Marcin Maciejczyk, Zbigniew Śniechota i Tomasz Wolnik. Natomiast biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki będzie szafarzem święceń w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach dla kandydatów: Michała Brzeziny, Patryka Gawłowskiego, Pawła
Kaczmarczyka oraz Adama Pietrowskiego. Taki podział jest podyktowany ograniczoną
liczbą osób mogących uczestniczyć w podniosłych obrzędach. Z tego względu proszę
o wyrozumiałość i zaproszenie nieprzekraczalnej liczby 25 gości dla poszczególnego kan-

dydata. Serdecznie proszę o godny udział w tej wyjątkowej chwili i zastosowanie się do
wyznaczonego porządku w świątyniach.
Gorąco polecam modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanów, by byli otwarci na
podjęcie służby dla Kościoła świętego w diecezji gliwickiej, obdarzeni wrażliwym sercem i
umysłem na śpieszenie współczesnemu człowiekowi z nadzieją prowadzącą ku dojrzałości.
Wasz biskup + Jan Kopiec

Intencje mszalne 24 – 31 V 2020
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)
PONIEDZIAŁEK – 25 V
18.00 – za + Arnolda, Elfrydę, Krystiana i Reinholda Cichorowskich, Joachima Cichorowskiego, Jana Żydek, Ingeborg Wincler, Alojzego, Krystynę i Jerzego Zylka, Urszulę Broja i
++ z pok.
WTOREK - 26 V św. Filipa Neri, kapł.
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik, rodz. Jadwigę i
Brunona Szczeponik, Martę, Franciszka i siostrę Marię Jaksik 2) za + męża Jana Najbar w
6 r. śm., jego brata Władysława w 2 r. śm., rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja
Barszczak, ++ z pok. i d. w cz. c. 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za dar życia i
wszystkie otrzym. łaski z pr. o błog., dary Ducha Św., opiekę św. Jadwigi z ok. 60 ur. 4) za
+ Joachima Cichorowskiego (od rodz. Rother, Smolarczyk) 5) za ++ rodz. Otylię i Ignacego Piowczyk, brata Świętosława, dziadków Piętka, Piowczyk, ojca Antoniego Szyguła, brata Józefa i d. w cz. c.
ŚRODA - 27 V
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. otrzym. łaski z ok. ur. Adama z pr. o błog. i zdr
dla całej Rodziny.
CZWARTEK - 28 V
18.00 – za + ojca Romana, syna Roberta, rodziców Frontzek, Szczeponik i ++ z pok.
PIĄTEK – 29 V św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
18.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Haida, męża Sebastiana Szyguła, dziadków Annę i
Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida, ojca chrzestnego Arnolda Waldstett
SOBOTA – 30 V
18.00 – za + Ludgardę Kusz w II rocz. śm. i ++ z pok.
błog. rocz. dz. Leona Pawła Długosz
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 31 V (kolekta na nasz kościół)
8.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 75 ur. Józefa Szczeponik z pr. o
bł. i zdr. dla całej Rodziny
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 75 ur. Ireny i 70 ur. Józefa z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – nabożeństwo majowe (transmisja przez internet)
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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. W przyszłą niedzielę po nabożeństwie III nauka przedślubna
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: 30 V - Greiff, Greiff, Popela, Pyka, Kidała,
Grochla, Krupa, Popela, Gajda . 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

