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V Tydzień Wychowania 
 
Rozpoczynamy dziś piąty już Tydzień Wychowania. Zastanowimy się nad relacjami, w 
jakie jesteśmy zaangażowani w ciągu całego naszego życia. Dziś, zainspirowani słowami 
Ewangelii, pochylimy się nad naszą relacją z Jezusem. Odpowiedź na Jego dzisiejsze pyta-
nie: „Za kogo Mnie uważacie?" stoi u podstaw całego procesu wychowania. Nie jest obojętne, 
czy realizując ten proces przyjmie się, czy odrzuci perspektywę wiary. Pomiędzy jednym a 
drugim sposobem wychowania zachodzi zasadnicza różnica. Wychowawca chrześcijański 
kształtuje swych wychowanków w taki sposób, by nie tylko potrafili w sposób dojrzały i 
twórczy przeżyć życie doczesne, ale także by osiągnęli pełne zjednoczenie z Bogiem w wiecz-
ności. 
Obecny Tydzień Wychowania przypada w roku dwusetnej rocznicy urodzin wspaniałe-
go wychowawcy i przyjaciela młodzieży - św. Jana Bosko. Ten święty pedagog, oparł swój 
system wychowawczy na trzech filarach. Są nimi: ROZUM, RELIGIA i MIŁOŚĆ WYCHOWAWCZA. 
Z przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela ludzkiego życia wynika więc cała teoria i prak-
tyka wychowawcza. 
 
Podstawowa jest w dziele wychowania relacja rodziców z dziećmi. W Ewangelii są słowa:  „...Jego 
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono" (Łk 2, 33). Niejeden rodzic przeżywał już 
podobne zdziwienie. Dobrze, gdy zaskoczenie matki i ojca wywołane tym, co słyszą o swym 
dziecku związane jest z czymś pozytywnym. Gorzej gdy tak, jak w przypadku Maryi, serce 
rodziców na wieść dotyczącą ich dziecka, przeniknie miecz boleści. Jeszcze gorzej, gdy wiado-
mość ta związana jest z jakimś niewłaściwym wyborem, złym czynem popełnionym przez dziec-
ko. 
Migawka z życia szkoły - kończy się szkolna wywiadówka. Jako ostatnia wychodzi z klasy 
matka - widać, nieco starsza od pozostałych rodziców. W jej oczach można dostrzec łzy. 
Musiała znowu wysłuchać niepokojących uwag wychowawczyni na temat jej syna. Jest 
ostatnim, najmłodszym z jej dzieci. Pozostała trójka opuściła już szkołę. Nie było z nimi 
żadnych problemów... 
 Dzieci nazywamy często „pociechami". Wychowanie nie zawsze jest jednak dla rodziców 
źródłem samej tylko pociechy. 
Wiemy, że choć św. Józef nie był naturalnym ojcem Jezusa, ewangelista Łukasz używa jednak 
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wobec niego określenia „ojciec". Spełniał on bowiem we wspaniałym stylu powołanie ojca. 
Podjął się dobrowolnie tej misji, wyrzekając się swoich dotychczasowych życiowych pla-
nów. Był oparciem dla swojej rodziny w czasie ucieczki do Egiptu, widzimy go dziś obok 
Maryi, która dowiaduje się w świątyni o mającym przeszyć Jej serce mieczu boleści, po 
odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni, Jego Matka powie: „Oto ojciec Twój i ja z 
bólem serca szukaliśmy ciebie" (Łk 2,48). 
Wychowanie dziecka jest źródłem radości, ale nieraz wiąże się także z koniecz-
nością przeżycia trudnych, czasem bardzo bolesnych chwil. Obserwując szkolną rzeczy-
wistość w dalszym ciągu daje się zauważyć, że matki podejmują troskę wychowawczą w 
większym stopniu niż ojcowie. Na zebraniach rodziców można zazwyczaj spotkać więcej 
kobiet niż mężczyzn. Przykład Maryi i Józefa jest wskazówką dla wszystkich małżeństw - 
w wychowaniu warto być razem. Dlatego, że dziecko potrzebuje matki i ojca, ale także i z 
tego powodu, że o wiele łatwiej przyjąć i w twórczy sposób przeżyć wszelkie kryzysy ro-
dzinne i wychowawcze, gdy nie jest się pozostawionym samemu. Opieka nad dziećmi i ich 
wychowanie to jedno z najtrudniejszych, ale zarazem najdonioślejszych zadań, jakie czło-
wiek ma do spełnienia na ziemi. Zostało ono przez Boga skrojone na miarę dwojga rodziców. 
 
Niech Bóg błogosławi wszystkim Rodzicom, Wychowawcom i Nauczycielom. 
 

 



Intencje  mszalne 13 – 20 IX 2015 
XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  13  IX  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + męża Erwina Szyszka, Agnieszkę i Józefa Buchta, dziadków z obu stron,  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 
 
15.00 – Powitanie Pielgrzymów 
 
PONIEDZIAŁEK   - 14  IX  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego   
18.00 – za +Ambrożego Sikora w r. śm., rodziców, braci, siostrę, szwagrów, bratowe i pok. Si 
              kora, Lissek  
WTOREK  -  15 IX   NMP Bolesnej 

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za dar miłości i wspólnie przeżyte lata, prosząc o 
Boże błog., zdrowie i d. op. dla Małgorzaty i Krzysztofa Miczka z ok 25 r. ś. i o bł. dla synów i 
rodziców z obu stron 
 
ŚRODA  -  16  IX   św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, mm. MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, 
zięcia Ernesta, rodz. Czmok, Nocoń, braci Waltera i Józefa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 
2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, 
Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Haida, męża Sebastiana, teścia 
Adolfa Szyguła, Pawła Poloczek i dziadków 4) za + męża i ojca Ehrenfrieda Kotysz, rodz. 
Emilię i Wilhelma Kotysz, Marię Kotysz, Zofię i Franciszka Klaczka, dziadków i pok. z 
obu str. 5) za + męża Wojciecha Nogielski, synowa Danutę, teściów Emilię i Józefa Nogielski, 
Leopolda Ślenczek, szwagra Heinza i pok.z obu str. 6) za + syna Andrzeja Mularczyk w r. śm., 
męża Henryka i ++ z rodz. Mularczyk, Giebel 7) za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma Kijas, Ana-
stazję i Henryka Pradela, dziadków, brata Helmuta i Rudolfa , bratowe i ++ z pok. 8) za + 
Henryka Lubickiego, Engelberta Janik, Waleskę i Wilhelma Szeliga, synów Alfreda, 
Gotharda i Jerzego 9) za + męża Hansa Glagla 10) do B. Op. pw. św. Jadwigi w pew. int. 
11) za + ojca Franciszka Pawlas w r. śm., matkę Elżbietę, dziadków z obu str. 12) za ++ 
rodz. Marie i Pawła Woźnica, Alfreda i Elżbietę Kropsz, cółrkę Klaudię Miczka i ++ z pok. 
13) za ++ rodz. Marie i Jerzego Plichta, męża Engelharda, teściów, brata Jacka, jego żonę, 
szwagrów, dziadków i ++ z pok.  14) za + syna Mariusza Szlosarek, rodz. Piwelek, Szlosa-
rek i ++ z rodziny 15) za ++ ojców Engelharda Popela, Józefa Grochla, dzidków Popela, 
Grochla, Plichta, Gawron i ++ z pok.16)  za + siostrę Jadwigę Sługa 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
CZWARTEK  –  17  I      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – w int. Kornelii Milan z podz. za pomoc z prośbą o Boże błog. i opiekę 
 
PIĄTEK  - 18   IX św. Stanisława Kostki, zak., Patrona Polski i Młodzieży  
18.00 – za + brata Joachima, rodz. Łucję i Franciszka Miczka, dziadków Joannę i Fran  
             ciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora         



SOBOTA    -  19 IX  
18.00 – int. wolna 
XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  20  IX  (kolekta na Stolicę Apostolską) 
8.00 – za + męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę, Huberta i Łucję Białasik i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i i Pielgrzymów z Góry św. Anny; do B. 
Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 r. śl. Jadwigi i Brunona Drzymo-
ta z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 - Nieszpory 

Ogłoszenia parafialne 

13  IX 2015 

 
 

1.  Dziś ok. g.15.00 powitanie Pielgrzymów z Góry św. Anny. 
2.  We środę przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę zbiorową i nabożeństwo ku  
     czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 
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.  W piątek W czwartek czcimy św. Stanisława Kostkę, patrona Polski jak również dzieci 

 i młodzieży 
6.   Z piątku na sobotę tj. 18/19 września odbędzie się piesza nocna pielgrzymka do Rud.  

O g. 24.00 rozpoczęcie  w katedrze. Zapisy w katedrze przed rozpoczęciem piel-
grzymki od 23.15. Koszt uczestnictwa wynosi 10 pln, zaś powrót podstawionymi au-
tokarami 5 pln/os. (bilet płatny dodatkowo, do nabycia w recepcji - przed wymarszem) 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania latarki i kamizelki odblaskowej 

koloru pomarańczowego lub żółtego. 

7.   Za tydzień Dożynki Diecezjalne w Rudach. Poświęcenie koron o 11.45 przed probostwem. 
8.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 19 IX - Gołecki, Paluch Ordon, Szołtysik, Szołty-

sik, Szołtysik, Janik, Janik, Kaduk, Konieczna. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto 
w  danym  dniu nie  może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

9.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na nasz kościół. W przyszłą niedzielę kolekta na 
Stolicę Apostolską. 

 

 
 

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  


