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Drodzy Parafianie! 
Jasne jest dzisiejsze pouczenie Jezusa. Sprowadza się ono do odpowiedzi na zasadnicze py-
tanie: Czy naprawdę chcecie być Jego uczniami? Jest ono skierowane do wszystkich idą-
cych za Nim. Jezus pytając o to, daje nam wskazówki, przy pomocy których możemy sobie 
na to pytanie odpowiedzieć w całej prawdzie.  

Mówi najpierw coś, co nie tylko nas zaskakuje, ale też wydaje się sprzeczne z całą Jego 
nauką, a zwłaszcza z tym, co dotyczy miłości. Stwierdza bowiem: „Jeśli ktoś przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 
samego, nie może być moim uczniem” . Na innym miejscu poucza: „Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”.  

Jezus w ten mocny, a wręcz ostry sposób przypomina a I przykazaniu: Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną” tzn. nikt i nic nie może być ważniejsze niż Bóg. Począwszy 
od swoich dzieci, współmałżonka po kochanych rodziców. Oni, Ci najbardziej kochani, nie 
mogą być ważniejsi od Jezusa.  

Chrystus wypowiada dzisiaj jeszcze jedno bardzo trudne zdanie: „Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” . A więc drugi warunek, jaki mu-
simy spełnić, aby rzeczywiście być Jego uczniami, to naprawdę wziąć na ramiona swój 
krzyż – a więc to wszystko, co przynależy do całego naszego istnienia, czego nie potrafimy 
zmienić, a co jest wymagające, bolesne i wiąże się z cierpieniem zarówno fizycznym, jak i 
duchowym. 
Drodzy! Powiedzmy sobie szczerze. Większość z nas to czyni. Niesie ten swój krzyż. 
Owszem, zdarza się, że ktoś się zbuntuje i ucieka od swego krzyża codziennych trosk, obo-
wiązków, pracy. Większość jednak dźwiga ten krzyż z mozołem, ale idzie dzień po dniu. 
Ciężko jest szczególnie wówczas, gdy przyjdzie choroba, śmierć czy jakieś inne trudne do-
świadczenie. Pamiętajmy wtedy o Jezusie, gdy w Ogrojcu. Pełen trwogi zanosił błagalną 
modlitwę do Ojca - „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wo-
la, lecz Twoja niech się stanie!”  

Pamiętajmy jednak, że Jezus jest tu obecny. Zna troski i bóle każdego z nas. Wie, że 
niekiedy się boimy. Ale On jest przecież owym Emmanuelem -„Bogiem z nami”, aby nam 
pomagać. Zawierzmy więc Jemu nasze troski i kłopoty, obawy i lęki. Złóżmy je duchem na 
tym ołtarzu – na Jego ołtarzu. 

 

 

www.ziemiecice.eu 

www.swietoszowice.pl 



Bł. Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, w dzisiejszą 
niedzielę tj.4 września zostanie ogłoszona świętą . Ta pochodząca z Albanii zakonnica była 
matką wszystkich ubogich i uciskanych, przywracała nadzieję ludziom, którzy już jej nie 
mieli.  
„Była darem dla Kościoła i świata” - mówił o niej Jan Paweł II podczas uroczystości beaty-
fikacyjnych w Rzymie w 2003 r.  
Jej proces beatyfikacyjny był najkrótszy we współczesnych dziejach Kościoła 
Bł. Matka Teresa Matka Teresa, znana w Indiach jako "Anioł ubogich" Zmarła 5 września 
1997 r. w Kalkucie.  

 
 

          

 
 
 

 

 



Intencje  mszalne 4 – 11 IX 2016 
XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  4 IX  (kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne oraz           

                                                                                                                 zbiórka na opał) 

  8.00 – za +  Jana i Helenę Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik, dziadków i ++ z pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za ode 
                  brane łaski w 22 r. ślubu Anety i Pawła, z pr. o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   -  5 IX    
18.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek w r. ur., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa,  
            Wiktorię i Donata  i ++ z pok. 
 

WTOREK  -  6  IX      
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Helenę i Leona 
Piernikarczyk, ich syna Jana i dziadków z obu stron  2) za ++ rodz. Franciszkę i Piotra 
Pieczka, męża Herberta, siostrę Klarę i ++ z rodz. Kowolik, Pieczka 3) za + Alicję Pudło w 
2 r. śm. 4) za + żonę i matkę Urszulę Długosz, syna Damiana, rodz. Długosz, Geppert, ku-
zyna Waldemara, wujków Wilibalda i Ernesta Samol i d. w cz. c. 5) za + żonę Stefanię Haj-
da w r. śm., rodz. z obu str. rodzeństwo, szwagra Wendelina i ++ z pok.  
 
ŚRODA  -   7  IX      MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za ++ rodz. Klak, braci Jerzego, Eryka i jego żonę, 3 synów, męża Herberta Fabry 
            czek, jego rodziców, 3 szwagrów, szwagierkę Różę i ++ z rodz. Klak, Miosga, Fa 
             bryczek, Król oraz za ++ kapłanów z naszej parafii 
 
CZWARTEK  -  8  IX  Święto  Nardzodzenia NMP  (błogosł. ziarna i nasion na zasiew)                                     
                                                                                          MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Michała i Małgorzatę Nierobisz i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  9  IX     
18.00 – za + męża i ojca Ehrenfrieda Kotysz, rodz. Emilię i Wilhelma Kotysz, Zofię i Fran 
            ciszka Klaczka, dziadków Kotysz, Kudlek i ++ z pok. 
 
SOBOTA  -  10  IX   
 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za odebrane łaski w 25 r. ślubu , z pr. o błog. i  
             zdrowie dla całej Rodziny 
 
XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  11 IX  (kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za + Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę Kroll, Huberta i Łucję Białasik i pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Zofię  i Jana Stańczyk i ++ z  
                                                                                  rodz. Stańczyk, Bednarczyk, Świątek 
ok. 15.30 – powitanie Pielgrzymów z Góry św. Anny 



Ogłoszenia parafialne 
4  IX 2016 

 
1. Dziś o g. 14.00 w Zbrosławicach w ramach obchodów gminnych Msza św. dziękczynna     

     z tegoroczne plony. 
2. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla marianek. Zachęcamy inne dziewczyny, aby   

    dołączyły do grona Dzieci Maryi. 
3. W środę Msza szkolna dla dzieci.   
4. 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.   
5. W czwartek przypada święto Narodzenia NMP. Po Mszy św. błogosławieństwo ziarna i  
       nasion na zasiew.  
6. Pielgrzymka na Górę św. Anny. Wyjazd Pielgrzymów nastąpi w najbliższy piątek -

9 września. Odjazd sprzed kościoła o 7.30. Pielgrzymi z Przezchlebia mogą wsia-
dać na swoich przystankach o 7.35.  Na kalwarię z Domu Pielgrzyma wyruszymy 
o 10.00. Msza św. w intencji Pątników z Góry św. Anny będzie w niedzielę 18 
września o g. 11.00. 

7. Do nabycia jest książka z tekstami homilii i przemówień z pobytu papieża Franciszka w 
Polsce. Cena 10 zł.  

8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 10 IX - Gałązka, Stera, Kapica, Miczka, Ślimak, 
Dudek, Gawlik, Mańka. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprząta-
nie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brako-
wało.  

 
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego 

oraz zbiórka specjalna na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
  

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I.  Kotula Leszek, Tarnowskie Góry i Famulicka Katarzyna, Świętoszowice 
I. Grzelka Jan ,Świętoszowice i Podolak Joanna, Kopienica 
II. Strzelczyk Tomasz, Pyskowice i Lis Anna, Karchowice 

 
 

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  


