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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
Ewangelia opisuje wyraźny przykład rozbieżności pomiędzy myślami i drogami Bożymi a 

ludzkimi: oto gdy Jezus, zmierzając z Apostołami do Jerozolimy, zapowiada im czekającą 

Go tam mękę i krzyż, oni w tym czasie spierają się pomiędzy sobą o to, kto z nich jest naj-

większy.  

Czy owa rozbieżność myślenia i postępowania względem Jezusa nie uwidacznia się nie-

jednokrotnie i w życiu człowieka dzisiaj?  

Lansowany styl życia zdominowany pogonią za tym, by więcej mieć i żyć coraz bardziej 

komfortowo oraz by bardziej być, gdy się zdobędzie intratne stanowisko, wyższy stopień 

naukowy, większy prestiż u innych i władzę nad nimi — może skłaniać człowieka do za-

zdrości, zawiści i wyzwalać w nim przesadne ambicje.  

W owej pogoni za własną wielkością, jakże cenne jest napomnienie Chrystusa: „Jeśli kto 

chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. „Ostatnie” 

miejsce nie jest tak naprawdę ostatnim, gdyż upodabnia człowieka do Jezusa, który dla nas i 

dla naszego zbawienia stał się ostatnim, przyjmując śmierć krzyżową, mimo że taki rodzaj 

śmierci był zadawany z wielką pogardą i przeznaczony niewolnikom czy buntownikom.  

Pójście za Jezusem domaga się od każdego Jego ucznia tego, by pragnął być ostatnim, 

by stał się jak dziecko. 

Wezwanie do służby i wskazanie na dziecko jako wzór ma tu jednak głęboki sens.  

Człowiek bowiem z latami zaciera, zapomina lub nie chce pamiętać o tej szczególnej god-

ności dziecka Bożego. Wówczas uwydatniają się w nas nasze słabości, które próbujemy na-

zywać zaletami. Egoizm, egocentryzm, zazdrość, kłamstwo, oszukiwanie, itd. coraz częściej 

określane są mianem zaradności życiowej. Ta droga jednak do zbawienia nie doprowadzi. 

 

Nasze życie winno być zatem nieustanną odpowiedzią na to, komu ja ufam, i czy potra-

fię służyć. Zadawanie sobie pytań, jak wygląda moja wiara, czy jest zgodna z wymaganiami 

Ewangelii, w wielu momentach będzie trudne, a nawet bolesne. Ale jest to konieczny waru-

nek, by zobaczyć jakim się jest człowiekiem, uczniem Chrystusa; w czym niedomagam; co 

trzeba poprawić. 

Niech zatem dzisiejsze zganienie Apostołów przez Jezusa nie będzie również tylko na-

szym upomnieniem, ale punktem odniesienia jak powinienem żyć. To jest jedyna właściwa 

droga, która przez uniżenie i pokorę prowadzi do właściwej wielkości, jaką jest świętość. 
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Intencje  mszalne 20 – 27 IX 2015 
 
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  

           Drzymota z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 

 
PONIEDZIAŁEK   - 21  IX  św. Mateusza, Ap.  i Ew. 
18.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i Józefa Michalik i pok. 

 

WTOREK  -  22  IX    

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Gertrudę Jaksik, rodz. Franciszka i 

Martę, siostrę Marię, teściów Brunona, Jadwigę i Annę Szczeponik 2) za + męża i ojca 

Helmuta Kapek, teścia  Józefa, rodz. Marię i Kazimierza, ++ z pok. i d. w cz. 3) za + męża 

Ryszarda Mainka i rodziców 4) za + męża Ewalda Kroker, rodz. z obu str., zięcia Brunona 

Biskupek, jedo rodz., brata Roberta Szczeponik 5) za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma Woźni-

ca, braci Gerharda i Fridchelma, bratową Ewę i ++ z rodzin Woźnica, Wilczek 6) do Boże-

go Miłosierdzia pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok ur. i z pr. o B. bł. i zdr. dla całej 

Rodziny 7) za + siostrę Jadwigę Sługa, jej męża Franciszka i córkę Sabinę 

 

ŚRODA  -  23  IX   św. o. Pio z Pietrelciny, kapł.            MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za ++ rodz. Alojzego i Martę Biskupek, Romana i Augustynę Porwoł, męża Erne- 

             sta, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra Engelberta i ++ z pok. 
 

CZWARTEK  –  24  I      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za + Urszulę Długosz, syna Damiana, rodziców Długosz, Geppert, szwagrów  

             Ernesta i Wilibalda, siostrzeńca Waldemara 

 

PIĄTEK  - 25   IX bł. Władysława z Gielniowa, kapł.     
18.00 – za ++ rodz. Martę Konieczny w r. ur. i ojca Jana 

   

SOBOTA    -  26 IX  
 

18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda, brata Jacka, teściów,  

            4 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 

 
XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA     ŻNIWNE   -  27  IX  (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za ++ rodz. Franciszkę i Feliksa Pysik, Martę i Jana Sikora, braci Josefa i Franciszka,  

           Martę i Jerzego Knappik  

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian z dziękczynieniem za tegoroczne plony 

                                                                                           od rolników i działkowiczów 

 



 

Ogłoszenia parafialne 

20 IX 2015 

 

 

1.  Składam serdeczne podziękowania za modlitwę, kondolencje i udział w pogrzebie  

    mojej siostry Jadwigi. 

2.  Dziś o g.14.30 w Zbrosławicach  Msza św. dziękczynna za żniwa w ramach Gminnej  

    Dramatalii. 

3.  Nasze parafialne podziękowanie za tegoroczne plony będzie w przyszłą niedzielę. 

Zapraszam zespoły w strojach i Was wszystkich na tę dziękczynną Eucharystię.  

4.  W poniedziałek po Mszy św. w salce katecheza dla dorosłych 

5.  W środę Msza szkolna dla dzieci.   

6.  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.  

7.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 26 IX - Konieczny, Pietrek, Kłak, Nawrath, 

Wienchol, Wienchol, Slenczek, Sus, Nowak. 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 Stolicę Apostolską. W przyszłą niedzielę ko-

lekta 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  


