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„JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”  
 

Z Listu Episkopatu Polski na obchody XV Dnia Papieskiego 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Papieskiego, który będzie 
obchodzony już za tydzień, w niedzielę 11 października. Ustanowiony przez Konferencję 
Episkopatu Polski Dzień Papieski ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i 
upowszechniać jego nauczanie. Tegoroczne obchody zbiegają się z obradami Synodu 
Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie, pod hasłem „Powołanie 
i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem jako 
wezwanie do refleksji nad rodziną oraz do wytrwałej modlitwy w jej intencji.  

 
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zawiera biblijne obrazy stanowiące podwaliny pod 

chrześcijańskie nauczanie o powołaniu mężczyzny i kobiety do bycia mężem i żoną, ojcem i 
matką. Autor natchniony w Księdze Rodzaju ukazuje mężczyznę, który czuje się 
nieszczęśliwy i samotny... Bóg widzi, że „wszelka istota żywa” nie stanowi odpowiedniej 
pomocy dla mężczyzny. Podczas głębokiego snu Adama, Bóg stwarza kobietę... Adam 
zachwyca się istotą, którą dostrzega obok siebie. Dziękuje Bogu, że spełnił jego marzenie. 
Odtąd Adam i Ewa tworzą małżeństwo, stają się jednym ciałem... Biblia, podchodząc 
pozytywnie do ludzkiej seksualności, widzi ją jako rzeczywistość stworzoną przez Boga dla 
dobra człowieka, która ma być realizowana wyłącznie w małżeństwie… 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wobec pytań i zgłoszonych wątpliwości, potwierdza 
wyraźnie nierozerwalność małżeństwa słowami: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela” (Mk 10,9). 

 
Pasterze Kościoła w Polsce z wielką uwagą obserwują zmiany społeczne dotykające 

małżeństwo i rodzinę… Sceptycyzm dotyczący nierozerwalnego i wiernego małżeństwa jest 
w wielu środowiskach tak wielki, że często unika się już używania pojęcia „małżeństwo”. 
Zastąpiły je określenia typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po prostu „bycie 
razem”. Trudno doszukiwać się w nich kategorii „trwałości” czy „wierności”.   
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Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. 
Niejednokrotnie dzieje się to za przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa. W ten sposób  
młodzi ludzie odcinają się od źródła Bożego błogosławieństwa, które jest związane z 
sakramentem małżeństwa.  

Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków jawi się także odkładanie 
decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze 
zawodowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe jest także ograniczanie 
się wyłącznie do jednego dziecka, w sytuacji, gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat 
kolejnych dzieci…. 

Poważnym problemem jest także nieustanna propaganda ideologii gender. Wprowadza 
ona nie tylko zamęt w kwestiach etyczno-moralnych, ale również – co jest zdecydowanie 
poważniejsze – podważa sam akt stwórczy Boga…  

Należy także poruszyć zagadnienie pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, które jest 
niegodne człowieka, co podkreślił papież Franciszek na spotkaniu z lekarzami...  

Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przyzwolenie społeczne na promocję i 
używanie środków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które wyrządzają ogromne 
szkody duchowe i zdrowotne. Kościół zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem 
pigułki „dzień po” i wzywa do zaprzestania jej dystrybucji… 

Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróżne zagrożenia, tym bardziej 
dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które budują swą teraźniejszość i 
przyszłość na fundamencie Ewangelii oraz nauczaniu Kościoła za świadectwo 
chrześcijańskiego życia, tak bardzo dzisiaj potrzebne!  

 
Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II 

mianem „papieża rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obro-
ną fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, 
godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie. W „Li-

ście do rodzin” napisał:  „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 

względów najważniejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wy-

łom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu… 
… być może dzisiaj znaczą jeszcze więcej słowa, które padły w 1987 roku w Szczeci-

nie: „Modlimy się gorąco (…) by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdro-
wą fizycznie i moralnie…” 

 
 
 Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieża rodziny – modlimy się wspólnie za 

wszystkie rodziny, aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, 
gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę.  
 

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 

 

 



Intencje  mszalne 4 - 11 X    2015 
 
XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  4 X  (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz  zbiórka                      

8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, 5 braci, 2 siostry,                                na Caritas) 
           Edytę, Emila i Alfreda Wilczek 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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 5   X   św. Faustyny  Kowalskiej, dz 

18.00 – za + rodz. Jadwigę i Wilhelma Kijas, dziadków z obu stron i ++ z pok.  
 
WTOREK  -  6  X   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Jana Gawenda w I r. śm. 2) za ++ 
rodz. Otylię i Adolfa Kernert, męża Henryka, Helenę, Gerharda, Ditmara Kowolik, i ++ z 
pok. Kernert, Placzek 3) za + Marię i Alojzego Poloczek, siostrę Zuzannę, rodz. Poloczek, 
Placzek i pok. 4) za + Matyldę, Franciszka, Wilhelminę i Gerdę Mainka, Annę i Józefa Ma-
jowski, Ginthera Poppe  i ++ z pok. 5) za + Dariusza, Siegberta Mróz, Martę, Wilhelma, Je-
rzego, Wilibalda, Rajnholda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Wło-
darczyk, Józefa Giebel i ++ z pok. z obu str. 6) za + brata Rudolfa Kalyta w 2 r. śm. i ++ 
rodziców 7) za + męża Jan, teściów Leona i Helenę Piernikarczyk, ojca Henryka Hudy i ++ 
z pok. 8) za + ojca Hermana Kandzia w r. śm., matkę Elfrydę, dziadków z obu stron, ++ z 
pok.  i d. w cz.c. 9)za+ Łucję i Engelberta Cebula, dziadków pok. 10) za + Kazimierza Lu-
bickiego (od znajomych z ul. Leśnej) 11) za + męża Wilhelma Daniel, jego rodz. Gertrudę i 
Konrada, rodzeństwo Karola i Alicję, Annę Bieniek, Joachima Szmatloch i ++ z pok. 12) za 
+ siostrę Jadwigę Sługa, jej męża Franciszka i córkę Sabinę 13) za ++ rodz. Klarę i Feliksa 
Hepa, Marię i Pawła Woźnica, siostrę, brata, bratową, szwagra, Klaudię Miczka, Helmuta 
Langer i ++ z pok. Woźnica, Hepa 

 
ŚRODA  -  7  X   NMP  Różańcowej          MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + Alojzego Poloczek w I r. śm 
 
CZWARTEK  -  8 X                            MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Alfreda Mainka z pr. o  
             B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
PIĄTEK  -  9   X  bł. Wincentego Kadłubka, bpa 
18.00 – za + Pawła Poloczek 
   
SOBOTA    -  10   X   I-sza sobota 
13.00 - w int.  nowożeńców Piaskowski -Piaskowski 

18.00 – za + matkę Barbarę Progsza w 4  r. śm., syna Łukasza, rodziców, 3 braci i d. w cz.c. 
           - w int. r.dz. Judyty Trefler 



XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA   -  4 X  (kolekta na budowę kościoła św. Józefa w Bytomiu  

                                                                             i  zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia) 
 8.00 – za + brata Janusza Szeląg z ok. ur., ojca Ignacego oraz teścia Juliana Niemiec 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Elżbietę Gałązka, dziadków  
                                                  Stanisławę i Stefana Burzak, Annę i Maksymiliana Gałązka 
14.30 – Różaniec 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

4 X 2015 

 
 

1.  Składam serdeczne podziękowania za przygotowanie naszej świątyni na tegorocz-

ne podziękowanie za żniwa. Cieszy znów widok trzech pięknych koron, przynie-

sionych darów i płodów rolnych. Dziękuję za złożoną ofiarę. 

 

2.  Dziś o 14. 30 Różaniec. Zapraszam serdecznie. Różaniec w ciągu tygodnia będzie po Mszy 
św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do odmówienia chociażby jednej dziesiątki w 
domu, jeśli ktoś nie może przyjść do kościoła lub kaplicy w Przezchlebiu. 

 

3.  We wtorek o g. 19.00 spotkanie Rady Parafialnej. 
 

4.  W środę Msza szkolna dla dzieci a w czwartek Msza św. dla młodzieży.  
 

5.  Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 10 X br. Wyjazd sprzed kościoła o g. 9.00.             
Przezchlebie na przystankach. 

 
6. Uroczystość odpustową obchodzić będziemy 18 października. 

 
7.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 10 X - Szczeponik, Rzepecki,  Korgel, Migus, 

Zawiła, Piecha, Korgel, Penkala, Zielenski, Marmol. 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 na Caritas. W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościoła św. 
Józefa w Bytomiu i zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 
Boże, Tobie 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  


