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Drodzy Parafianie! 
Piękna jest modlitwa Abrahama wstawiającego się za mieszkańcami Sodomy i Gomory. 

W oparciu o ten tekst można zrozumieć różnicę między modlitwą a pacierzem. Pacierz 
składa się z wielu tekstów pobożnych, które trzeba odrecytować.  

 
Modlitwa natomiast to poważna rozmowa z Bogiem na ściśle określony temat. Abraham 

właściwie powtarza sześć razy tę samą prośbę coraz odważniej, zmniejszając liczbę spra-
wiedliwych, których chciał szukać w za-grożonych miastach. Tu nie ma mowy o recytowa-
niu pacierzy, tu jest rzeczowa rozmowa z Bogiem. I tak winna wyglądać nasza modlitwa. 

Uczniowie obserwowali Jezusa, gdy się modlił. Oni umieli recytować pacierze, śpiewać 
psalmy i hymny, nie umieli się modlić. Proszą, by ich Jezus nauczył tej sztuki rozmowy z 
Ojcem.  

 
Jezus kładzie nacisk właśnie na zwięzłość, podaje tylko kilka wezwań i chce, by ucz-

niowie - równie usilnie jak Abraham - prosili, kołatali, mając na uwadze jedną prośbę. W 
modlitwie jest mało słów, a wiele zaufania i usilności uzyskania tego, o co prosimy.  

 
Życie samo decyduje o treści modlitwy. Raz znajdujemy się w sytuacji, gdy od rana do 

wieczora, w domu i w kościele, na ulicy i w sklepie, w pracy i odpoczynku powtarzamy 
jedną prośbę: „Ojcze, bądź wola Twoja". To jest modlitewne dostosowanie swej woli do 
woli Ojca. Powoli serce bije w rytm tej prośby, modlitwa staje się rytmem serca. 

W innej sytuacji, gdy człowieka gniecie poczucie winy, modlitwą staje się błaganie: 
„Ojcze, odpuść nam nasze winy". Ta modlitwa powtarzana dzień po dniu prowadzi czło-
wieka do kratek konfesjonału, do wyznania grzechów w sakramencie pokuty. 

 
Jeszcze w innej sytuacji, gdy człowiek znajduje się w bliskiej okazji do grzechu, rozmo-

dlone serce zaczyna wołać: „Ojcze, zbaw nas od złego", „Ojcze, nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie". Taka modlitwa wzywa do wysiłku, by jeszcze ściślej współpracować z Bogiem.  

Autentyczna modlitwa zbliża do Boga, prowadzi do spotkania z Nim. Człowiek wów-
czas waży każde słowo i znacznie więcej słucha niż mówi. Tylko taka modlitwa kształtuje 
ludzkie serce, tylko taka przynosi owoce zbawienia. 
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Intencje  mszalne 24 - 31 VII 2016 
 
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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 25  VII   św. Jakuba, Ap. 
 9.00 – za + męża Kazimierza  Lubickiego, teścia Henryka, rodz. Ludwikę i Jana Gierula,  
            brata Józefa i ++ z rodziny Szeliga 
 
WTOREK  - 26  VII  św. Anny,  Matki NMP,  Patronki naszej diecezji 
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Herberta Grzega-
nek, rodziców, teściów, siostrę, synową , ++  z pok. i d. w cz.c. 2) za + syna Sebastiana, mę-
ża Adolfa Szyguła 3) do NSPJ i św. Anny z podz. za otrzym. ł. z ok 75 ur. z pr. o bł. i zdro-
wie 4) za + męża Bernarda Szuwald, Jadwigę i Jana Szuwald, Martę i Leona Bzdęga i ++ z 
pok. 5) za + Marię Blitek i ++ z pok. 6) za ++ rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna 
Adolfa, córkę Adelajdę, rodz. Annę i Jerzego Cebula, dziadków, ++ z pok. i d. w cz. c. 7) za 
+ ojca Andrzeja Kiełb w 4 r. śm i jego matkę Annę Kiełb 8) za + w Niemczech Alfreda Po-
rada 
 

ŚRODA  -   27  VII   św. Joachima, ojca NMP 
 9.00 – za + męża Oswalda, jego rodz. Gustawa i Konstantynę Thürmer,  Marię i Jerzego  
            Plichta, brata Jacka, bratową, 4 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Thürmer, Plichta 
            i pok. 
 
CZWARTEK  -  28  VII                
 9.00 – za + męża Huberta Schydlo w 6 r. śm., teściów, rodz. Marię i Jerzego Plichta, brata  
            Jacka,  4 szwagrów, i pok. 
 

PIĄTEK  -  29  VII    św. Marty 
 9.00 - za + Erharda Biskupek w 30 dzień po  śmierci 
 

SOBOTA  -  30  VII    
 

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 30 ur. Grzegorza i Judyty  
            z pr. o bł. i zdrowie 
XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  31  VII     (kolekta na nasz kościół)                          

  8.00 – za + ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegardę i Józefa Mike, brata Józefa, dziadków  
            Szyszka, Buchta, Mike, Hajduk i ++ z pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Grzegorza Motyka w 6 r. śm., dziad 
                                                                                                        ków i babcię Gertrudę 
 



 

Ogłoszenia parafialne 

24 VII 2016 

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

 
2. W środę o g. 16.00 powitamy Papieża Franciszka na naszej ziemi. Polecajmy Go i 

całą Młodzież Bożej Opatrzności.  Niech nasze domy będą udekorowane papie-

skimi flagami portretami Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, 

Papieża Franciszka (jest w dzisiejszym Gościu Niedzielnym) 
 

3. Kancelaria w czwartki czynna po Mszy św. 

 
4. W piątek 29 lipca jest dyspensa od potraw mięsnych 

 
5. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte) 
 
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 30 VII - Griksa, Lachtara, Popiełkiewicz, Rut-

kowski, Heiter, Wyleżoł, Niedbalski, Kwaśniok. 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. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

 
 
 

Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 

 

 
 
 
 

 

Zapowiedzi przedślubne 

II. Krzywania Mariusz, Ziemięcice i Kampa Magdalena, Ziemięcice 
 
 

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  


