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Drodzy Parafianie! 
Człowiek powołany jest do życia we wspólnocie i tylko dzięki niej może się rozwijać i 

wypełniać swoje powołanie. Pomyślmy o naszych wspólnotach, w których przyszło nam żyć: o 
rodzinie, o sąsiedztwie, o parafii. Zatrzymajmy się przy wspólnocie, dzięki której realizuje 
się nasze powołanie zawodowe. Stańmy w prawdzie we wspólnocie, jaką tworzymy tu i teraz 
gromadząc się wokół Chrystusowego ołtarza i uczestnicząc w Jego ofierze miłości i po-
jednania. I zapytajmy samych siebie: Czy wspólnoty te pomagają mi stawać się lepszym czło-
wiekiem, czy przeciwnie. I pytanie zasadnicze:  Jakim ja jestem w tej wspólnocie człowie-
kiem? Dbającym o dobro bliźniego czy też dostrzegającym tylko i wyłącznie czubek własnego 
nosa? 

Do postawienia takich pytań w kontekście życia we wspólnocie zachęca liturgia słowa 
dzisiejszej niedzieli. Mogę być ewangelicznym dobrym i bogatym człowiekiem, który „spra-
gnionego" obdarzy dobrym słowem, wyświadczy przysługę nie oczekując nic w zamian, 
spełni uczynek miłości -najprostszy z możliwych, „poda kubek zimnej wody" - stanie w 
obronie pokrzywdzonych i odda sprawiedliwą zapłatę. Niestety, jest możliwa i realna - co 
ukazuje wyraźnie Ewangelia i fragment Listu św. Jakuba - postawa przeciwna. Zapa-
trzony w siebie i swoje materialne „zdobycze,” mogę „żyć beztrosko i wśród dostatków 
tuczyć serce", nie dostrzegając bliźniego. 

W tej materii nie ma żadnego kompromisu... Życie chrześcijańskie wymaga od nas odpo-
wiedzialności za życie własne i bliźniego, wymaga „męczeństwa" codziennej wierności Ewan-
gelii, by odrzucić zło, by pozwolić Chrystusowi wzrastać w nas i nadawać kierunek 
naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bo-
giem będzie mocna, kiedy my osobiście w imię Chrystusa będziemy „wyrzucać" zło z nas i po-
magać w tym członkom naszych wspólnot. 

W takim właśnie kontekście pragniemy spojrzeć na siebie w dniu naszego dziękczynienia za 
tegoroczne plony. Doświadczyliśmy Bożej dobroci i błogosławieństwa. Plony są może nie tak ob-
fite przez suszę. Jednakże dziękujemy Opatrzności za to, co jest. 

Pouczeni przez dzisiejsze Słowo, które jest „żywe i trwa” pragniemy odpowiedzialni za 
wspólnotę rodzinną i parafialną okazywać sobie miłość. Pragniemy odpowiedzialnie kształtować 
nasze relacje rodzinne i sąsiedzkie pamiętając o tym, że jest to największe, najważniejsze przyka-
zanie. Niech wdzięczność i radość napełnia dziś nasze serca i domy, że Bóg nas kocha i jest taki 
dobry dla nas. Amen. 
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Intencje  mszalne 27 IX - 4 X    2015 
 
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 

14.30 - Nieszpory niedzielne 

 
PONIEDZIAŁEK   - 28  IX   św. Wacława, m. 
18.00 – za + Jana i Helenę Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik 
 
WTOREK  -  29  IX  Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Marię, Norberta, Dietera, Gerdę, 
Henryka i Dorotę Miczka, Agnieszkę, Franciszka i Józefa Iwan, dziadków i krewnych 2) za 
++ rodz. Emilię i Franciszka, Amalię i Jana Kowolik, Dominika i Herberta Szeja, dziadków 
Kowolik, Gurowiec 3) za + Józefa Janys, rodz. Agnieszkę i Maksymiliana, teściów, Różę 
Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 4) za + Martę, Gertrudę i Jerzego Richter i d. w cz.c 
5) za + ojca Romana Frontzek, rodz. Frontzek, Szczeponik, 2 córki i 2 synów 6) za + Klu-
dię Miczka z d. Kropsz (od koleżanek szkolnych) 7) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. i z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny oraz za + męża Piotra 
8) za + zięcia Alfreda Szafranek, ojca Longina i ++ z pok. Magiera, Kunka 9) za ++ rodz. 
Adelajdę i Alfreda Koziol, Ewalda Fiegel, dziadków, pokr. i d. w cz.c.c 10) za ++ rodz. 
Edeltraudę i Pawła Lot, matkę Dorotę Miczka, dziadków i ++ z pok. Lot, Laudamus 11) za 
+ siostrę Jadwigę Sługa, jej męża Franciszka i córkę Sabinę 12) do B. Op. pw. MBNP i św. 
Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. i z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 

 
ŚRODA  -  30  IX  św.Hieronima, kapł. i dra K-ła        MSZA ŚW. SZKOLNA   

18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Michała Kałuża, syna Bernarda, siostrę Gertrudę i brata ks. 
Pawła 

CZWARTEK  –  1 X  św. Tersy od Dzieciątka Jezus, dz i dra K-ła  
                     DZIEŃ  MODLITWY  O DAR  POWOŁAŃ  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za + Pawła Gmyrek w I r. śm i za wszystkich krewnych 
 
PIĄTEK  - 2   X  Świętych  Aniołów  Stróżów      I-szy piatek 
18.00 – w int. Parafian a szczególnie czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa: do B. Op. pw. 
św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. i  50 r. ślubu małżonków Kusz z pr. o B. bł. i 
zdr. dla całej Rodziny 
   
SOBOTA    -  3   X   I-sza sobota 
  8.00 - w int.  czcicieli Różańca św. 

 

18.00 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, dziadków Poloczek, Goławski i pok. 
 



 

 

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  4 X  (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz  zbiórka 

do puszek na Caritas) 
 8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, 5 braci, 2 siostry, Edytę, Emila i Alfreda Wil 
             czek i Henryka Kudlek  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za  
                       otrzym. ł. z ok. 85 ur. Gertrudy Porwoł  z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 

 

14.30 – Różaniec 
 

 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

27 IX 2015 

 
 

1.  Dziś o 14. 30 Nieszpory niedzielne. Zapraszam serdecznie.  

2.  W środę Msza szkolna dla dzieci.   
3.  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. 
4.  Od czwartku 1 października rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam ser-

decznie na tę szczególną modlitwę. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem so-
bót.  

5.  Spotkanie Rodziców dzieci I-szo komunijnych  w piątek o 19.00. 
6.  W sobotę 3 października pielgrzymka Caritas do Rud.   
7.  Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 10 X br. Zapisy w zakrystii od dziś do przy-

szłej   niedzieli. 
8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 3  X - Langer, Szuba,  Motyka, Piwowarczyk, To-

manek, Zaczyk, Król, Kruszewski. 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. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-
zji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Caritas 

 
Boże, z Twoich rąk żyjemy! 

 

                                    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  


