
 

37/2016 (894)     XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA     11 IX 2016 

___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
W Ermitażu — znanym z niezwykle bogatych zbiorów muzeum w St. Petersburgu w Ro-

sji — znajduje się słynny obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”. Każdy, kto sta-
je przed tym obrazem, jest zaskoczony jego wielkością, intensywnością barw i genialną, mi-
styczną wręcz grą świateł. Syn klęczy przed ojcem; jego lewa stopa jest bosa, w bucie na 
prawej nodze brakuje obcasa; łachman, który ma na sobie, jest przewiązany zwykłym po-
wrozem. Ogoloną głowę wtula w pierś ojca. Rysy twarzy ojca nie są zbyt wyraźne — zacie-
ra je padające na nią jaskrawe światło. Na obu nadgarstkach widać bogate ozdoby. Dłonie 
ojca spoczywają na ramionach syna. Proszę spojrzeć na ręce. Jedna jest wyraźnie kobieca, 
matczyna — delikatna, a druga męska, ojcowska — silna. Rembrandt chciał w tych dwóch 
dłoniach spoczywających na ramionach syna wyrazić z jednej strony uczucia, czułość i mi-
łość, a z drugiej strony — moc, zdecydowanie, konsekwencję. 

Jezus opowiada o człowieku, który się zagubił, zaplątał w swojej ciekawości świata i 
wolności, w pragnieniu decydowania o sobie, w poszukiwaniu szczęścia. Człowiek ten za-
pomniał jednak o miłości. Próbował znaleźć życiowe spełnienie w oderwaniu od swojego 
ojca. Uciekł, oddalił się od centrum swojego życia — domu ojca, ojcowizny.  

Szukając przygód i siebie samego, znalazł się w ślepej uliczce. Odchodząc w daleki, fa-
scynujący świat, odszedł także i od siebie, oszukał, zdradził siebie samego. Doświadczyw-
szy własnej nędzy, doznaje wstrząsu, zastanawia się nad sobą, dostrzega przyczyny sytuacji, 
w jakiej się znalazł. Uznaje, że zawinił, że zgrzeszył przeciwko Bogu i swojemu ojcu, a 
także przeciwko sobie samemu. Chciał im pokazać, że poradzi sobie bez nich.  

Nawrócenie wymaga  przyznania się do urażonej, zranionej miłości własnej. Syn marno-
trawny zdobył się na ten odważny krok, wytrzymał ból prawdy o sobie samym. Kiedy zbliża 
się do domu, okazuje się, że ogrom miłości i współczucia każą jego ojcu wybiec mu na-
przeciw.  

Cóż to za niezwykły ojciec, który przebacza swojemu synowi.  Syn odnajduje się w ra-
mionach kochającego ojca. Teraz już wie, że nie myślał o tym, że zawsze ojciec go zawsze 
kochał. Doświadczając miłości ojca, odnalazł siebie. Powrót do ojca był jednocześnie po-
wrotem do życia. 

Jezus opowiadając tę wzruszającą przypowieść, mówi nam: Taki jest mój ojciec w nie-
bie. Bóg cieszy się z nawrócenia grzesznika, raduje się, gdy może mu przebaczyć, stworzyć 
go na nowo. Obdarzyć na nowo godnością. Czyni tak zawsze, bo nas kocha. 
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Intencje  mszalne 11 – 18 IX 2016 
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 

 
PONIEDZIAŁEK   -  12  IX     Najśw. Maryi Panny Matki  Sprawiedliwości i Miłości  
                                                      Społecznej         (MB Piekarskiej)          
18.00 – za +Ambrożego Sikora w r. śm., rodziców, braci, siostrę, szwagrów, bratowe i ++ z        

              pok. Sikora, Lissek  
WTOREK  -  13  IX     św. Jana Chryzostoma, bpa i dra K-ła      
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + Gertrudę Jaksik, rodz. 
Franciszka i Martę, siostrę Marię, teściów Brunona, Jadwigę i Annę Szczeponik 2) za + mę-
ża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodz. Czmok, Nocoń, braci Waltera i Józe-
fa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 3) za + Wandę i Richarda Miczka, Franciszke i Bolesła-
wa Marczak, ojca Manfreda Baron, 2 braci i dziadków z obu stron 4) za + siostrę Marię Ka-
sperek w r. śm. 5) za + Ewalda Kroker, rodziców, teściów, szwagra Roberta, zięcia Brunona 
Biskupek i jego rodziców 6) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz.za otrzym.  ł.  z pr. o d. bł. i 
zdr. z ok. ur. 7)za ++ rodz. Łucję i Engelberta Cebula, Jadwigę i Wilhelma Woźnica i ++ z 
pok. 8) za + Władysławę Zachura (od Jerzego Dudek z Rodziną) 9) za + matkę Elżbietę 
Pawlas  z ok.ur., ojca Franciszka Pawlas w r. śm., , dziadków z obu str., Annę Thiller z ok. 
ur. 10) za + męża Bronisława Wojnar, córkę Alicję, Marię i Alfreda Grzeganek 
 
ŚRODA  -  14  IX  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego        MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za +  w Niemczech Dietera Cipa 
 
CZWARTEK  -  15 IX   NMP Bolesnej                MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Haida, męża Sebastiana, teścia Adolfa Szyguła,  
             Pawła Poloczek i dziadków 
PIĄTEK  -  16  IX   św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, mm.      
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Jadwigę i Wil-
helma Kijas, Anastazję i Henryka Pradela, dziadków z obu stron, braci Helmuta i Rudolfa , 
bratowe i ++ z pok. 2) za + syna Andrzeja Mularczyk w r. śm., męża Henryka i ++ z rodz. 
Mularczyk, Giebel 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, 
Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 4) za + Władysławę Zachura  w 30 dz. po 
śm. 5) za + Władysławę Zachura (od Jacka Dudek z Rodziną) 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
SOBOTA  -  17  IX   
 

18.00 – za + Wilhelma i Waleskę Szeliga, synów Alfreda, Gotharda i Jerzego, Henryka i Ka 
             zimierza Lubickich 
 



XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  18 IX    (kolekta na Stolicę Apostolską) 

  8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka, Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta, Szysz 
           ka, Buchta i pok. z obu str. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i Pielgrzymów z Góry św. Anny 
13.00 – w int. nowożeńców Strzelczyk - Lis 

Ogłoszenia parafialne 

11  IX 2016 

Składam bardzo serdeczne podziękowania: 

• Panu Janowi Molendzie za posługę w zakrystii w czasie wakacji i nie tylko. 

• Panu Alfredowi Kowolikowi za prace przy ulepszeniu oświetlenia prezbiterium. 

• Naszemu kościelnemu Karolowi Podkowikowi za zaangażowanie w czasie reno-

wacji prezbiterium 

 

1. Dziś ok g. 15.30 powitanie Pielgrzymów 
2. Jutro tj. w poniedziałek oddajemy cześć MB Piekarskiej 
3. W środę obchodzimy  święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

4. W środę Msza szkolna dla dzieci.   
5. 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.    
6. W piątek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo 

ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 

7.  Z piątku na sobotę z Gliwic wyruszy X Nocna Pielgrzymka do Rud. Zgłoszenia od 
23.30 przed katedrą. Opłata 10 zł. Powrót autokarami. Bilet (5 zł) można wykupić pod-
czas zgłoszeń. Mile widziana wczesniejsza rezerwacja – arttpytt@gmail.com.  Każdy 
musi mieć latarkę i kamizelkę odblaskową. 

8. W przyszłą niedzielę Diecezjalne Dożynki w Rudach. O 11.45 błogosławieństwo 

koron żniwnych, o 12.00 Msza św. 

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

10. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 17 IX - Ulfik, Lis, Semak, Jacek, Spende, Lubic-

ki, Biskupek, Kozak,. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprzątanie 
jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało.  

11. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na Stolicę Apostol-
ską. 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 

Zapowiedzi przedślubne 

II. Kotula Leszek, Tarnowskie Góry i Famulicka Katarzyna, Świętoszowice 
II. Grzelka Jan ,Świętoszowice i Podolak Joanna, Kopienica 

 
 

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 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


