
 11 marca 2023 roku o godzinie 12.00 w kate-
drze Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbyła się 
uroczystość święceń biskupich ks. prał. Sławomira 
Odera, połączona z kanonicznym objęciem diecezji. 
 W uroczystości wzięli udział licznie zgroma-
dzeni duchowni, osoby konsekrowane i świeckie, 
przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, środowiska naukowego, goście ekumeniczni z 
różnych stron kraju i zagranicy, było również kilku-
dziesięciu arcybiskupów i biskupów. 
 Zebranych powitał biskup senior diecezji gli-
wickiej Jan Kopiec.  
 W czasie uroczystości odczytana została treść 
bulli nominacyjnej, w której papież Franciszek, 
zwracając się do ks. Odera, napisał m.in.: "Twoje 
prawdziwie kapłańskie, jak również ludzkie cnoty, 
którymi wyróżniłeś się w posłudze w Rzymie, będąc Postulatorem procesu beatyfikacyj-
nego i kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz w diecezji Toruńskiej, prawdziwie świadczą o 
twoim mocnym duchu pastoralnym i chrześcijańskim, oddanym dobru Kościoła oraz 
dusz ludzkich. Dlatego też, działając mocą Naszej Apostolskiej władzy, wysłuchawszy 
opinii Dykasterii do Spraw Biskupów, mianujemy Cię Biskupem Gliwickim, wraz ze 
wszystkimi przysługującymi prawami i jednocześnie nałożonymi obowiązkami, według 
Kodeksu Prawa Kanonicznego." 
 Głównym szafarzem święceń był abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski 
w Polsce, a współszafarzami - biskup senior diecezji gliwickiej Jan Kopiec i kard. Stani-
sław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej, abp Giovanni Tani z Włoch i 
biskup toruński Wiesław Śmigiel. Homilię wygłosi Andrzej Suski, biskup senior diecezji 
toruńskiej, której kapłanem był ks. Sławomir Oder. 
 Kanoniczne objęcie diecezji z podpisaniem odpowiednich dokumentów miało 

miejsce po Komunii świętej i pieśni uwielbienia. Na zakończenie uroczystej Eucharystii 

były życzenia oraz słowo wyświęconego biskupa. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://gliwice.gosc.pl/doc/8122121.Sakra-i-ingres-nowego-biskupa-w-Gliwicach 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Namaszczenie Dawida na króla 

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
2/ Ef 5, 8-14; Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus 
3/ J 9, 1-41; Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

 

 



Za parafian prosząc o świętość życia  
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1. Za + Annę Wzientek ( od Karoliny i Marcina z rodzinami)                        
2. Za + Antoniego Biczysko (rocznica +) prosząc o dar nieba 

16.30 
18.00 

18.00 

Do NSPJ za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże w intencji rodzin na-
szej parafii  

20.03.2023; uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 

19 MARCA: MSZE ŚWIĘTE; 7.30; 10.30;  

1. Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z prośbą o wzrost w łasce, 
mądrości Bożej dla rodziców, dzieci, kapłanów, sióstr i braci zakon-
nych z całego świata, aby byli napełnieni Duchem Świętym, przynosili 
obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz w intencji nowych powołań 
do modlitwy za dzieci     2. Za ++ rodziców Reginę i Eugeniusza, 
Różę i Romana, brata Marcina, siostrę Brygidę, ++ z rodzin Mazur, 
Piegza prosząc o dar nieba 

21.03.2023 

7.00 
17.15 
18.15 

25.03.2023; uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Za + Dorotę Szwaracką (od  Anety Słomka) 

22.03.2023 

7.00 

7.00 
17.00 

Za + Piotra Dziadek, ++ Helenę, Piotra, Jerzego  
1. Za + syna Piotra Lewandowskiego (16 rocznica +), syna Bogdana, 
rodziców Martę i Jana Szwinge, braci Jana, Krystiana, Ryszarda, Ro-
berta, siostrę Helenę i jej męża Józefa, zięcia Zbigniewa Zielonka, bra-
tową Annę, 4 siostrzeńców, teściów Helenę i Jana Lewandowski, brata 
Józefa, siostry Genię, Natalię, Marię, Helenę, ++ z rodzin Szwinge, 
Lewandowski prosząc o dar nieba 
2. Za + męża Gerarda Bartoszek, rodziców, teściów, 3 braci, 3 siostry, 
4 bratowe, 3 szwagrów, 2 szwagierki, bratanicę, siostrzeńca, chrześnia-
ka, ++ z rodzin Gad, Bartoszek 

 23.03.2023 

24.03.2023 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Droga Krzyżowa przy krzyżu na Ziętku 
1. Za + Zofię Kupczyk (od siostry Teresy z rodziną)                                  
2. Za ++ rodziców Annę i Zygmunta Trzepizur, męża Władysława 
Pińkowskiego, Macieja, Leszka, ++ z rodzin prosząc o dar życia 
wiecznego 

7.30 
10.30 

 
 
 
 

15.15 

26.03.2023; V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu - zwana Laetare, zwiastuje połowę okre-
su przygotowania paschalnego do Wielkanocy. 

2. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą złożoną 
ofiarę. 

3. W poniedziałek 20 marca liturgiczny obchód przypadającej na dzisiejszą nie-
dzielę uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP. 

4. W sobotę 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypada Dzień 
Świętości Życia oraz 31. rocznica utworzenia diecezji gliwickiej. Po Mszy świę-
tej zapraszamy matki spodziewające się potomstwa, aby przyjęły specjalne bło-
gosławieństwo. Zachęcamy również do Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-
go, które w łonie matki jest zagrożone.  

5. W czwartek - Msza szkolna o 17.00. Po Mszy zapraszamy na spotkanie Dzieci 
Mary i ministrantów. 

6. 26 marca o 14.30 spotkanie III Zakonu Świętego Franciszka.  
7. Droga Krzyżowa w piątek o 16.30 przy krzyży na Ziętku oraz Droga Krzyżo-

wa Misyjna licząca około 14 km, początek o 20.00 przy kościele. 
8. Zapraszamy na adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę od 17.15 i Gorz-

kie Żale w niedzielę o 15.15. 
9. Zachęcamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Na stronie 

www.edk.org.pl  trasy z naszego regionu.  
10. Paschaliki i świece do nabycia w sklepiku Caritas. 
11. 5 kwietnia można skorzystać z bezpłatnego komputerowego badania wzroku 

w OPTO-BUSIE przy Przychodni SAWMED. Więcej informacji na plakacie. 
12. Bóg zapłać za pracę przy kościele, złożone ofiary i sprzątanie kościoła. 

Sprzątanie za tydzień: Buczka 1,3,5. 
 Gość Niedzielny: uczynki miłosierdzia względem duszy - strapionych pocieszać, niezwykłe 

świadectwo benedyktynki, dlaczego Kościół interesuje się sprawami społecznymi, fałsz i 
manipulacja, czyli na temat informacji wytworzonych przez SB na temat św. Jana Pawła 

II, relacja z sakry biskupiej i ingresu Biskupa Sławomira Odera. Jest Mały Gość Niedziel-

ny. 

Kancelaria w poniedziałek i środa po Mszy świętej. 


