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Drodzy! 
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus uzdrawia człowieka głuchoniemego: bierze go na bok, 
dotyka mu śliną języka i wkłada palce do jego uszu. Po co te gesty?  

Nie należy dopatrywać się tutaj znaków magicznych. Oba te gesty mogły zmierzać do 
pobudzenia wiary i nadziei w tym chorym człowieku.  

 
Drodzy!   Chrystus wielu uzdrowił nawet ich nie widząc z bliska, gdyż stali daleko w tłu-
mie, albo gdzieś daleko w domu na łożu śmierci jak np. sługa setnika z Kafarnaum.   

Do ich uzdrowienia potrzebne było tylko Jego słowo. W tym przypadku, Jezus wypo-
wiada słowo: Effatha, to znaczy: Otwórz się.  

Ewangelista Marek zaznacza, że to uzdrowienie wywołało podziw w tych, co tam byli, a 
niektórych doprowadziło nawet do wiary w Chrystusa.  

Jezus przykazał im, aby nic nikomu nie mówili. On nie chciał, aby za Nim szli tylko dla-
tego, że dokonuje wielkich cudów. Dlaczego? 

On chce wiary w Jego słowa. Bo wiara jest tym, co potrafi zbawić człowieka. 
 
Cuda Jezusa  podprowadzają do jeszcze większej tajemnicy działania Bożego ale i do 

osobistej odpowiedzi na pytanie: kim jest Jezus z Nazaretu? Dzisiejsza  
 
Ewangelia ukazuje nam spotkanie Jezusa z ludźmi, którzy przyprowadzają do Niego 

człowieka głuchoniemego. I nie ulega wątpliwości, że dla Jezusa nie był to zwykły przypa-
dek choroby cielesnej, lecz pewna metafora odnosząca się do Narodu Wybranego, a przez 
niego i do całej ludzkości i do nas dziś  żyjących, aby „otworzyć się na Zbawiciela”.  

Albowiem w pewnym sensie każdy człowiek, każdy z nas, jest głuchoniemy w sprawach 
odkupienia. I tylko Jezus otwiera nas na Boga. W Nim — jak zapowiadał już prorok Izajasz 
— „sam Bóg przychodzi, aby nas zbawić”. 

 
Drodzy! Do każdego z nas — w sposób jedyny i niepowtarzalny — Chrystus kieruje 

wezwanie: Otwórz się. Otwórz się na Moje słowa! Nie bój się przyjść do Mnie!  
To otworzenie się na Chrystusa i przyjęcie Go do swojego serca – to jest istota naszej 

wiary. To jest nasze zbawienie. Amen. 
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Intencje  mszalne 6 – 13 IX 2015 
XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  6  IX  (kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne  

                                                                                                             oraz  zbiórka na opał) 

 8.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek z ok. ur., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa,  
            Wiktorię i Donata  i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Zofię i Jana, dziadków i krew 
                                                                        nych z rodz. Stańczyk, Bednarczyk, Świątek 
 
PONIEDZIAŁEK   - 7  IX    
18.00 – za + Gerharda Dragon, jego rodziców, braci Ericha i Ernesta 
 
WTOREK  -  8 IX  Święto  Nardzodzenia NMP  (błogosł. ziarna i nasion na zasiew)          
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Pieczka, 
męża Herberta, siostrę Klarę i ++ z rodz. Kowolik, Pieczka 2) za + ojca Jerzego Klimek, 
dziadków i krewnych 3) za++ rodz. Franciszkę i Bolesława Marczak, Wandę i Richarda 
Miczka, dziadków z obu str., pokrewieństwo i ojca Manfreda Baron 4) za + Ericha Starzec, 
rodz. Jadwigę i Wilhelma Kowolik, Barbarę i Czesława Chludzińskich i ++ z pok. 5) do 
MB Częstochowskiej za + męża Mariana Krupa, braci Ryszarda i Stefana Szczepanik, zię-
cia Piotra i ++ z rodz. Szczepanik, Krupa 6) za ++ rodz. Helenę i Leona Piernikarczyk,  ich 
syna Jana, kuzyna Herberta Wlochowicz i + ks. Klaudiusza Kożmickiego 7) za + żonę Ste-
fanię Hajda w r. śm., rodz. z obu str., rodzeństwo, szwagra Wendelina i pok. 8) za + Norber-
ta Kowolik w I r. śm., Weronikę Kowolik, rodz. Elżbietę i Ryszarda Grala, córkę Cecylię, 
syna Leona, zięcia Arnolda Garcorz 
 
ŚRODA  -  9 IX    MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + Helmuta Biskupek w 30 dz. po śmierci 
 
CZWARTEK  –  10  I      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za + Michała Nierobisz w I r. śm., jego żonę Małgorzatę i rodz. z obu str. 
 
PIĄTEK  - 11  IX    
18.00 – za + Jadwigę i Teodora Oleszko, Jana i Bertę Lasończyk, Ernesta, Gintera, Amalię i  
            Pawła Kłaczka 
 
SOBOTA    -  12 IX  Najśw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej  
                                                                                                 (MB Piekarskiej)          
18.00 – za + Kazimierza Lubickiego w 30 dz. po śmierci 
 
XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  13  IX  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + męża Erwina Szyszka, Agnieszkę i Józefa Buchta, dziadków z obu str.,  sio- 
           strzenicę Kornelię, szwagra Józefa i ++ z pok. Buchta, Florek 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z  
             podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Henryka Jaksik z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 - Nieszpory 



Ogłoszenia parafialne 
6 IX 2015 

 
 

1.  W poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla marianek oraz dla dziewcząt chcących dołą 
    czyć do grona Dzieci Maryi. 

 
2.  We wtorek przypada święto Narodzenia NMP. Po Mszy św. błogosławieństwo ziarna i  
     nasion na zasiew.  

 
3.  W środę Msza szkolna dla dzieci.   

 
4.  W czwartek Msza św. dla młodzieży. Młodzież, która chce przyjąć Bierzmowanie w trzeciej kla   
     sie gimnazjum przygotowuje się od pierwszej klasy uczestnicząc w czwartkowych Mszach św.  

 
5.  Pielgrzymka na Górę św. Anny. Wyjazd Pielgrzymów nastąpi w najbliższy piątek -

11 września. Odjazd sprzed kościoła o 7.30. Pielgrzymi z Przezchlebia mogą 
wsiadać na swoich przystankach o 7.35.  Na kalwarię z Domu Pielgrzyma wyru-
szymy o 10.00. Msza św. w intencji Pątników z Góry św. Anny będzie w niedzielę 
20 września o g. 11.00. 
 

6.   W przyszłą sobotę tj. 12 września odbędzie się rowerowa pielgrzymka do Rud. Msza o 
g. 12.00. Można się wybrać indywidualnie lub grupowo. Wyjazd z Pyskowic MBNP o 
8.30 następnie spod katedry w Gliwicach o 9.45. 

 
7.   Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 12 IX - Maśnica, Biskupek, Milicz, Badura, 

Świątek, Nocoń, Stroińska, Nogielski, Klimala. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto 
w  danym  dniu nie  może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
8.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego 

Dziś jeszcze zbiórka specjalna na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

 

 
Boże wszechmogący, Tobie cześć i chwała! 

 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 

 

 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św, 18.30 – 19.00,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 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 1240 1343 1111 0000 2359 2502  


