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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” - to pytanie uderza w samo sedno. Jezus przy-

szedł  jako Zbawiciel. Jaki więc skutek będzie miało Jego dzieło? Ilu ludzi osiągnie za Jego 

pośrednictwem cel? Ilu go nie osiągnie? Jezus nie odpowiada bezpośrednio na pytanie, nie 

określa, ilu się zbawi. Słuszna i konieczna troska o zbawienie musi konkretyzować się w 

działaniu wedle sprawiedliwości.  

Gdy Jezus mówi o wąskiej bramie, to nie chce stwierdzić, że przy „wejściu” do życia 

wiecznego istnieje wielki tłok, że ludzie przeszkadzają sobie wzajemnie, że trzeba się prze-

pychać. Stwierdza natomiast, że konieczny jest przy tym wysiłek. Nie wystarczy tylko pra-

gnąć zbawienia.  

Oczywiście prawdą jest, że otrzymujemy zbawienie, że nie potrafimy się zbawić o wła-

snych siłach, jednakże nie może się to dokonać bez naszego udziału. Musimy się ruszyć z 

kanapy – jak to ostatnio powiedział papież Franciszek do młodych świata. Musimy wysilać 

się i walczyć.  

Nie możemy liczyć na to, że Bóg w każdym przypadku musi brać nas takich, jacy jeste-

śmy. Bóg jest naszym Zbawcą, ale traktuje nas poważnie, jako osoby wolne i odpowiedzial-

ne. Chce, aby naszym pragnieniem było osiągnięcie zjednoczenia z Nim. Wysilać się znaczy 

tutaj: świadomie i zdecydowanie zbliżać się do Boga, pokonywać przeszkody i usunąć na 

bok całą resztę.  

Słowami o zamkniętych przez pana domu drzwiach Jezus chce nam uzmysłowić, że wy-

silać się mamy w stosownym czasie. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasz czas jest ogra-

niczony. Nie możemy odłożyć wysiłku potrzebnego, aby dojść do Boga. Czas jest ograni-

czony i my nie dysponujemy nim suwerennie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Od sa-

mego początku powinniśmy wejść na drogę do Boga. Nie możemy żyć wedle naszej woli, a 

troskę o zbawienie odłożyć na starość. To nie my zamykamy drzwi, ale Pan.  Dlatego po-

winniśmy być zawsze gotowi. 

Taka jest właśnie stawka. Kto nie podejmuje w odpowiednim czasie wysiłku i sprawie-

dliwego działania, sam się wyklucza z takiego zbawienia. Jako skutek tego wykluczenia Je-

zus wskazuje „płacz i zgrzytanie zębów”. Niepocieszony ból i straszliwa złość zdominują 

tego, który zdaje sobie sprawę, co utracił. Odmowa wysiłku jest drogą ku rozpaczy. Wysiłek 

jest drogą do radości wiecznej.  
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Intencje  mszalne 21 - 28  VIII 2016 
XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  21  VIII     (kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za++ rodz. Annę i Alojzego Bednorz, córkę Bernadetę, siostrę Jadwigę, jej męża i  

            ++ z rodzin Bednorz, Massarczyk, Klossek 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Marię Wieczorek w r. śm.,  

                                              ojca Ignacego, rodz. Cecylię i Alfonsa Kaduk, męża i córkę 

 
PONIEDZIAŁEK   -  22  VIII   NMP  Królowej 
 9.00 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, Angelę i Erwina Latusik, kuzyna Wernera i Jo 

            achima, ich rodziców, dziadków z obu stron i za + w Niemczech Dietera Cipa         

11.00 - w int. nowożeńców Mainka - Langer 

 
WTOREK  - 23  VIII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Martę i Stanisława 

Schuwald i ich syna Henryka 2) za ++ rodz. Wilhelma i Jadwigę Kwaśniok, Annę Kwa-

śniok, dziadków Gmyrek, Kwaśniok i ++ z pok. 3) za + męża Adama Niedbalskiego, rodzi-

ców, rodzeństwo 4) za + męża Jana, rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczak 

i ++ z pok.  5) za ++ rodz. Emilię i Józefa Melecko, Mariannę i Józefa Sobczyk, ++ z rodz. 

Szczeponik, Klim, Sobczyk 6) za + Marię Pysik, jej rodziców, rodzeństwo i ++ z pok. 
 

ŚRODA  -   24 VIII   św. Bartłomieja, Ap. 
18.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda, teściów, brata Jacka, brato 

            wą, szwagrów, dziadków i ++ z pok. 

 

CZWARTEK  -  25  VIII      
18.00 –  za + matkę Lidię Frychel, dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ z pok. 

 

PIĄTEK  -  26  VIII   UROCZ.   NMP   CZĘSTOCHOWSKIEJ   
18.00 – za + Antoniego i Klarę Griksa i ++ z pok. Liszka, Griksa 

 

SOBOTA  -  27  VIII    św. Moniki 
18.00 – za + męża i ojca Józefa Mularczyk w r. śm., rodz. z obu str., 2 braci, siostrę Barba 

            rę, Teresę i Adolfa Walczuch i ++ z pok. 

            

XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  28  VIII  (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny) 

  8.00 – za ++ rodz. Agnieszkę i Józefa Buchta, męża Erwina, siostrzenicę Kornelię,  

             szwagra  Józefa i ++ z pok. Buchta, Florek 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.  MB Wniebowziętej i św.  

                             Jadwigi z podz. za odebrane łaski i z pr. o d. błog. i zdrowie w Rodzinie 

         - w int. rocz. dz. Gracjana Dudek 

 

15.00 - w kaplicy w Przezchlebiu – nabożeństwo dziękczynne za żniwa 

 



 

 

Ogłoszenia parafialne 

21 VIII 2016 

 

1. Od wtorku 23 sierpnia rozpocznie się renowacja prezbiterium. Msze św. będą wieczo-

rem o 18.00. 

 

2. Kancelaria w czwartek czynna od 9.00 do 9.30. 

 

3. W piątek obchodzimy Uroczystość MB Częstochowskiej. 

 

4. Do nabycia jest książka z tekstami homilii i przemówień z pobytu papieża Franciszka w 

Polsce. Cena tylko 10 zł. 

 

5. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte). 

 

6. W przyszłą niedzielę o g. 15.00 dożynki wiejskie w Przezchlebiu. Rozpoczęcie nabo-

żeństwem w kapliczce i później przejście na plac zabaw. 

 

7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 27 VIII - Borkowski, Sewenic, Kałuża, Bryła, 

Pajdziński, Wolny, Szyga, Sukienik, Woźniak. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy 

kościoła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, 

aby nikogo nie  brakowało.  

 

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalny 

Fundusz Inwestycyjny. 

 

 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
  

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00,    czwartek 9.00 – 9.30           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  


