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Drodzy Parafianie! 
Każdy myślący człowiek zgodzi się z naganą wypowiedzianą przez Martę  

Przybył do domu drogi Gość. Marta, jako dobra gospodyni, robi więc wszystko, aby był 
dobrze przyjęty. „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usłu-
giwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.  

Czyżby nie miała racji prosząc o pomoc siostrę?  
A Jezus? Jezus nie przyszedł do Marty i Marii przede wszystkim po to, aby Go ugościły, ale 
po to, aby Go słuchały. Jego pierwszym pragnieniem jest właśnie to: aby Go słuchać.  
Marta, mimo całej swej dobrej woli, nie zwraca uwagi na to pragnienie. Tylko Maria reagu-
je na to, czego pragnie Jezus. A On chciałby przede wszystkim dawać, nie zaś otrzymywać. 

Swoją postawą Jezus nie obniża jednak wartości pracy i troskliwości Marty, ale wyzna-
cza im właściwe miejsce.  

Pomaga Marcie zrozumieć nie tylko to, że musi więcej myśleć o pragnieniach innych, ale 
również i to, że musi bardziej uważnie patrzeć na rzeczywistość dla niej samej naprawdę 
istotną.  

W ten oto sposób Jezus burzy jej przyzwyczajenia i wartościowanie. A my sami powinni-
śmy nieustannie przymierzać nasze opinie i przyzwyczajenia do Jezusowych kryteriów i 
wyciągać z tego życiowe wnioski.  

Od Jezusa uczymy się tej jedynej koniecznej rzeczy. 
Tu muszą paść inne słowa, które Jezus użył: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych” 

W ten właśnie sposób scena z dzisiejszej Ewangelii wciąż na nowo powraca do naszego 
życia.  

 W natłoku obowiązków i spraw, które z całą pewnością są ważne i które bezwzględnie 
należy wykonać, Maria, usiadłszy u nóg Pana, uczy nas umiejętności zatrzymania się. Uczy, 
by dać sobie czas na wyciszenie i słuchanie Tego, który przychodzi do nas ze swoim sło-
wem.  
Niech dzisiejsza Ewangelia będzie zachętą do poszukiwania tych chwil zatrzymania i wyci-
szenia, które nie tylko pozwalają wyrwać się z codziennych spraw i obowiązków, ale dają 
również czas, by przeżyć je w sposób twórczy i Boży, jako tę „najlepszą cząstkę", która 
czeka na nas tylko wtedy, gdy siadamy u stóp Pana, by słuchać, co ma nam do powiedzenia. 
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Intencje  mszalne 17 - 24 VII 2016 
 
XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  17  VII     (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy)                         

  8.00 – za + męża Ernesta Spende, syna Norberta, 5 szwagrów, brata Ericha, żonę i ++ z  
            pok. Klak, Spende 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Rozalię i Karola Duraj,  
            Katarzynę i Szczepana Kamińskich,  siostry Weronikę, Annę, Anielę, Marię, matkę  
            Jarosławę Konieczną, 4 szwagrów i ++ z rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   - 18  VII    
 9.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i  
            Karola Wicha, rodzeństwo i Henryka Kudlek 
 
 
WTOREK  - 19  VII   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + matkę Anastazję Żyłka, 
syna Krystiana, 2 mężów, rodz. Żyłka, Kołodziej, Giebel, Iwonę i Jacka Pilarskich, Jerzego 
Długosz i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, jego rodz. 
Juliannę i Alojza  i ++ z rodz. Cipa, Rum, Latusik 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z pr. o bł. i 
dary Ducha Świętego dla Patryka z ok. 18 ur. 4) za + w Niemczech Krystynę Piernikarczyk 
z d. Liszka i ++ z rodz. Liszka, Milan, Piernikarczyk 
 

ŚRODA  -   20  VII   bł. Czesława 
 9.00 – za + męża Helmuta Biskupek, rodz. Martę i Franciszka Nicz, Annę i Roberta Fiołek,  
            Annę, Stanisława, Zigfrida Biskupek, Edeltaudę i Annelis Biskupek i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  21  VII                
 9.00 – za ++ rodz. Stanisława i Eudokię Mazur, brata Józefa, teścia Alfreda Skandy,  rodzi 
            ców z obu stron i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  22  VII    św. Marii Magdaleny 
 9.00 - za + w Niemczech Krystynę Piernikarczyk z d. Liszka 
 
SOBOTA  -  23  VII   św. Brygidy, zak., Patronki Europy                            
18.00 –  za + ojca Józefa Czempik w 15 r. śm., siostrzeńca Wojciecha, dziadków Erwina,  
              Mariana, Stanisława i ++ z pok. Czempik, Szyszka, Bujak  
 
XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  24  VII     (kolekta na nasz kościół)                          

  8.00 – za + męża Ignacego, syna Janusza Szeląg, rodz. Małgorzatę i Rufina Bednorz, Łu 
             cję, Jana, Mirosława Szeląg, Emilię i Jana Bednorz, pok. Bednorz, Szeląg 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + + Krzysztofa Borkiewicza i ++ z  
                                                                                                                    rodz. Borkiewicz 
 



Ogłoszenia parafialne 
17 VII 2016 

 
 
 
1. Msze św. w tygodniu będą rano o g. 9.00, we wtorek i sobotę o 18.00. 

 
2. Kancelaria w czwartki będzie czynna po Mszy św. 

 
3. Na Górze św. Anny do wtorku odbywa się Święto Młodzieży. Zachęcam Młodzież 

do odwiedzin w tym wydarzeniu. 
 

4. Nasz parafia otrzymała 20 biletów wstępu na spotkanie z Papieżem w Częstochowie. 
Chętni mogą je odebrać w zakrystii.  

 
5. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte) 
 
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 23 VII - Ciasto, Szeja, Bluszcz, Lasota, Cieślik, 

Cieślik, Kapek, Sobel, Marek. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  
brakowało.  

 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezjalny Fundusz Oświatowy. W przyszłą 

niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

 
 
 

Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 

 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Krzywania Mariusz, Ziemięcice i Kampa Magdalena, Ziemięcice 
II. Mainka Janusz, Ziemięcice i Langer Aneta, Krapkowice 
II. Haniak Marcin, Gliwice i Gęza Paulina, Przezchlebie 

 

KANCELARIA: 18.30 – 19.00,  czwartek 9.30 – 10.00           tel.: 32 233 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 12401343 1111 0000 2359 2502  


