
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16.10.2022 – 23.10.2022 

Niedziela – 16.10.22, Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej,  
 Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w naszej Parafii. 
  7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek ze wspom. ++ rodziców z obu stron.  
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe z udziałem młodzieży (klasy VI, VII i VIII SP  
  przynoszą swoje dzienniczki bierzmowanych) 

Poniedziałek – 17.10.22, św. Ignacego Antiocheńskiego 
  6.30 – Z okazji urodzin w int. Małgorzaty Bobek ze wspom. jej + męża i syna.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Wtorek – 18.10.22, święto św. Łukasza Ew. 
  6.30 – Za + ojca Brunona Tomeczek z ok. ur., + matkę Marię, ++ dziadków. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Środa – 19.10.22, Msza szkolna,  
17.00 – Za + syna Krystiana Szczęsny, ++ rodz. Zofię i Alfonsa Szczęsny,  
    + Stanisława Głowackiego i ++ dziadków.  

 Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek – 20.10.22, św. Jana Kantego 
  6.30 – Za + Bernadetę Koleczko w 30 dzień po śmierci.  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek – 21.10.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ 2 braci Jana i Herberta Vogel z ok. likwidacji grobu.  
17.30 – Modlitwa różańcowa 
18.00 – Spotkanie dla klasy VIII Szkoły Podstawowej  

Sobota – 22.10.22, św. Jana Pawła II 

  7.00 – Za ++ Helenę i Ryszarda Fandrych i ++ z pokrew.  
  Nabożeństwo różańcowe. 
10.00 – Spotkanie dla Marianek oraz dla dziewczynek – nowych kandydatek  
  do Marianek. 
10.45 – Spotkanie dla kandydatów na ministrantów. 
17.00 – w jęz. niem.: Za + matkę Elżbietę Pierszkała ze wspom. + ojca Jana.  

Niedziela – 23.10.22, XXX Niedziela zwykła,  
 Kolekta na Misje święte. 
  7.15 – Modlitwy poranne 

  7.30 – Za + Horsta Geschlecht ze wspom. + żony Stefanii. 
10.30 – Suma: Za + ojca Alojzego Szenfeld w 33 r. śm., matkę Małgorzatę,  
  brata Manfreda, szwagra Antoniego Piwko. 
15.00 – Nabożeństwo różańcowe. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 28 października, 3, 4 listopada. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś przypada Uroczystość Świętej Jadwigi Śląskiej, głównej patronki 
Śląska i patronki naszego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego. 
Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy 
szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi. Niech na tej drodze wspomaga 
nas doświadczenie bliskości Pana w Eucharystii.  
2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową i kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami wspieramy 
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja 
nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich 
rodzin.  
3. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza 
Ewangelisty, zaś w sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać 
Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi 
Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach  1926-1948 był Prymasem Polski. 
Jemu zawdzięczamy powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej. Zadaniem tego zgromadzenia zakonnego jest troska o życie 
religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.  
4. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: 
dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym 
codziennie o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 15.00. Osoby, które nie mogą 
przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w domu. 
5. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli 
darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami 
można zyskać, odmawiając jedną część różańca.  
6. Jest już kalendarz intencji mszalnych na rok 2023. Msze święte zapisujemy 
po mszach św. w tygodniu i po Różańcu.    
7. Do nabycia w zakrystii różne, piękne, kalendarze ścienne na rok 2023. 
8. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. 
Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na 
misjach.  
9. Bóg zapłać za złożone ofiary oraz wykonane prace, szczególnie grupie 
sprzątającej kościół oraz pracującym przy porządkowaniu cmentarza. 



10. Wypominki za zmarłych można składać do koszyczka przy wejściu do 
zakrystii. Rozpoczniemy ich czytanie na tydzień przed Wszystkimi Świętymi. 
11. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wytrwałości w 
modlitwie oraz ufnego kierowania się Bożym słowem na wszystkich drogach 
codzienności.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Bojaźń Boża to pamięć o Bogu, troska, by Go niczym nie obrazić. Bojaźń Boża 
to mocne zmotywowanie, by rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. To było u 
podstaw życia i pięknego owocowania życia św. Jadwigi. bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
- Panie doktorze jest pan geniuszem. Po zastosowaniu zapisanego mi leku 
ustąpiły wszystkie dolegliwości – mówi zadowolony pacjent. 
- Mój drogi panie, proszę pogratulować farmaceucie. To on wykazał się 
prawdziwym geniuszem – stwierdza lekarz. 
- Czemu pan tak twierdzi? – dopytuje pacjent. 
- Bo ja tylko próbowałem rozpisać długopis… 

LEGENDA O ŚW. JADWIDZE 
Dawno temu święta Jadwiga Śląska w trakcie pielgrzymki do Krakowa, 
natknęła się na wylaną rzekę. Poprosiła więc miejscowego dziedzica o pomoc 
w przeprawie. Jednak mężczyzna widząc ubogo ubraną, starszą kobietę, nie 
domyślił się, że stoi przed nim księżna. Odmówił jej pomocy i zatrzasnął przed 
nią zamkowe wrota. Jednak jeszcze tego samego dnia w pobliżu zamku 
przejeżdżali kupcy, którzy opowiadali o wędrującej samotnie władczyni. 
Dziedzic od razu domyślił się, kogo tak bezceremonialnie przepędził. 
Natychmiast posłał za księżną swego sługę. Gdy młodzieniec dotarł nad rzekę, 
zobaczył Jadwigę przechodzącą pieszo po wodzie na drugi brzeg. Przerażony 
ruszył z powrotem do zamku, ale nim zdążył wrócić, budowla wraz ze swym 
okrutnym właścicielem zapadła się pod ziemię i nie został po niej żaden ślad.  
A czy Ty pomogłeś dzisiaj bliźniemu? 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Św. Jadwiga urodziła się w 1174 roku w Bawarii, na zamku w Andechs, 
jako drugie z ośmiorga dzieci Agnieszki i Bertholda, margrabiego Badenii i księcia 
Meranii. Po krótkim okresie formacji intelektualnej i duchowej w klasztorze 
benedyktynek w Kitzingen, wyjechała za granicę: poślubiła bowiem 
wrocławskiego księcia Henryka II Brodatego z śląskiej linii polskich Piastów.  

Wydając na świat siedmioro dzieci, stawała się równocześnie tkliwą matką 
wszystkich wokoło, zatroskaną zwłaszcza o potrzebujących i biednych. Z 
charakterystyczną swemu rodowi odwagą i umiejętnością dokładnego planowania 
wszelkich zamierzeń, objęła zorganizowaną akcją charytatywną opuszczone dzieci, 
chorych, starców, więźniów i ubogich. Dbając o zaspokojenie podstawowych 
potrzeb materialnych, równocześnie zabiegała o zapewnienie ludziom opieki 
duchowej: stąd jej troska o sprawy wielu klasztorów i znaczący udział w budowie 
licznych kaplic i kościołów na Śląsku.  

Po dzielnie zniesionej śmierci męża przeżyła dramat najazdu Tatarów na 
Śląsk w 1241 r. W rozpaczliwej bitwie na Legnickim Polu sama niosła ratunek 
rannym, sama też wśród poległych odnalazła swojego syna Henryka – księcia 
Henryka Pobożnego.  

Lata swego wdowieństwa spędziła księżna Jadwiga pośród sióstr cystersek 
w Trzebnicy. Nie znaczy to jednak, że została klauzurową zakonnicą Zagłębiona w 
kontemplacyjnym życiu mniszek, czyniła równocześnie liczne dzieła miłosierdzia, 
które były nieustanną pasją jej życia od początków pobytu na śląskiej ziemi.  

Umarła 15 października 1243 roku, w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat. 
Świadectwem jej wielkości i znaczenia dla narodów Europy pozostaje znamienny 
fakt: nie upłynęło ćwierć wieku od jej śmierci, a oto papież Klemens IV już 
dokonał aktu jej kanonizacji (26 marca 1267 r.).  

Dziękujmy Bogu za przekazane nam przez Jadwigę duchowe dziedzictwo 
jej życia. Równocześnie błagajmy Boga za jej wstawiennictwem o dar wierności 
temu dziedzictwu dla naszych narodów: o pełny rozwój cywilizacji miłości na 
świecie, w Europie, w naszej Ojczyźnie, a szczególnie na naszej pięknej ziemi 
śląskiej. 

abp Alfons Nossol 


