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Z Listu Episkopatu Polski zapowiadającego obchody XVI Dnia Papieskiego 

 „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” - to hasło XVI Dnia Papieskiego, który 
będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 9 października. Tegoroczne jego obchody 
przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia 
Bożego. 

Trwa przecież zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia, którego mottem są słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Obecny Rok Święty niesie 
ze sobą liczne dobra duchowe, z których nadal możemy korzystać. Z kolei niezapomniane 
Światowe Dni Młodzieży przypominały ewangeliczną prawdę: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Te słowa Pana Jezusa uczynił Ojciec Święty Franci-
szek osnową swoich homilii, wygłoszonych przemówień i licznych spotkań. Zarówno towa-
rzyszący modlitwom wizerunek Jezusa Miłosiernego, patroni wydarzenia – św. siostra Fau-
styna i św. Jan Paweł II, jak i wzmocnione papieskim przykładem, pełne pasji i zatroskania 
nauczanie Franciszka, ukazały wyjątkową aktualność tajemnicy Bożego miłosierdzia. 

Tegoroczny Dzień Papieski jawi się zatem, jako swoista kontynuacja i niejako do-
pełnienie Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w całej Polsce ze swym 
ukoronowaniem w Krakowie. 

 
Przyjrzyjmy się teraz przesłaniu czytań mszalnych dzisiejszej niedzieli. Najpierw 

prorok Habakuk, rozgoryczony upadkiem dobrych obyczajów w Narodzie Wybranym, 
szczególnie u osób piastujących najwyższą władzę, błaga Boga o szybką reakcję. Otrzymuje 
on odpowiedź zapewniającą, że wszelka nieprawość zostanie ukarana, a „sprawiedliwy żyć 
będzie dzięki swej wierności”. Miłosierny i sprawiedliwy Bóg objawia w ten sposób aktual-
ny do dzisiaj własny sposób działania. 

Z kolei Psalmista napomina nas, abyśmy strzegli się zatwardziałości serca, która 
zamyka człowieka na głos Boga prowadzącego do zbawienia owce swego pastwiska. 

W drugim czytaniu święty Paweł kieruje do biskupa Tymoteusza słowa delikatne-
go, acz stanowczego napomnienia, aby rozpalił na nowo „charyzmat Boży”. Ta przynagla-
jąca zachęta kierowana pośrednio także do każdego z nas, oznacza konieczność troski o od-
powiednią „temperaturę” wyznawanej wiary. Chrześcijaninowi grozi bowiem stan letniości, 
trwanie w marazmie czy brak gorliwości. 
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Antidotum na te choroby stanowi wiara, do której wzywa Pan Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii. Wiara nawet tak mała, jak ziarnko gorczycy, ma moc wyrwania i przeniesienia 
świetnie ukorzenionego drzewa morwy. A zatem głębia wiary nadprzyrodzonej może do-
prowadzić nas do rezultatów wykraczających poza granicę pojmowania i ludzkiej wyobraź-
ni. Sformułowanie „słudzy nieużyteczni jesteśmy” oznacza z kolei, że nasze świadectwo 
jest silniejsze, jeśli wyznawanej wierze towarzyszy postawa pokory i służby. Obrazy ukaza-
ne w dzisiejszych czytaniach liturgicznych są jak najbardziej aktualne na drodze stawania 
się świadkami miłosierdzia. 

 
 
W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa św. Jana Pawła II, który wołał podczas 

konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego mi-
łosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wo-
łanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i 
śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi po-
kój. (…) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znaj-

dzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami Miłosierdzia!” (Kraków, 17 sierpnia 
2002 r.) 

 
Ojciec Święty Franciszek podczas pielgrzymki do Polski kontynuował głoszenie 

prawdy o łaskawym i dobrym Bogu. Na zakończenie drogi krzyżowej w Krakowie, oma-
wiając wagę uczynków miłosierdzia, powiedział: „bez miłosierdzia ja, ty, my wszyscy nic 
nie możemy uczynić. (…) Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każ-
dej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku 
wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześla-
dowanym, uchodźcy, imigrancie - stawką jest nasza wiarygodność jako chrześcijan”. 

 
Tegoroczny Dzień Papieski jest jeszcze jedną okazją, aby przyjrzeć się sobie w 

świetle tajemnicy Boga bogatego w miłosierdzie. Chciejmy wcielać w życie wezwanie do 
wyobraźni, a nawet fantazji miłosierdzia, o co mocno prosi nas Kościół głosem swych Pa-
sterzy.  
 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Św. Jan Paweł II słowem i czynem zachęcał nas, abyśmy byli już nie tylko głosicielami czy 
apostołami miłosierdzia, ale wzywał z mocą, byśmy stawali się autentycznymi świadkami 
miłosierdzia, a więc tymi, którzy miłosierdzie głoszą życiem (Kraków 2002 r.).  
Na owocne przeżywanie XVI Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogo-
sławieństwa. 
 

 Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 

 
 
 
 



Intencje  mszalne 2 – 9 X 2016 
XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  2 X    (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz  zbiórka               

  8.00 – za ++ rodz. Gizelę i Józefa Strzodka i ++ dziadków               do puszek na Caritas) 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z  
            podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Janusza Mike z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 - Różaniec z chórem Jadwiżki 
 
PONIEDZIAŁEK   -  3  X      
18.00 – za + męża Erharda Biskupek, rodz. Annę i Stanisława Biskupek, braci Zygfryda i  
            Helmuta, szwagierki Annelise i Edeltraud, rodz. Martę i Franciszka Nicz, Annę i  
            Roberta Fiołek, Gertrudę i Teofila Lisek i ++ z pok. 
 
WTOREK  - 4 X    św. Franciszka z Asyżu  
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Łucję i Francisz-
ka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Franciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, 
Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora 2) za ++ rodz. Otylię i Adolfa Kernert, męża 
Henryka, Helenę, Gerharda, Ditmara Kowolik, i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Marię i Alojzego 
Poloczek, rodz. Placzek i pok. 4) za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Anto-
niego Pieleń, wujków Alojzego i Henryka, jego żonę, dziadków Poloczek, Goławski i ++ z 
pok. 5) za + Brunona Biskupek, rodziców, teścia Ewalda i jego rodziców 6) za + Dominika 
Broda 7) za + brata Rudolfa Kalyta w 3 r. śm., jego rodz. Wiktorię i Brunona 8) za + Wła-
dysławę Zachura (od siostry Józefy i bratanicy Marii) 9) za + Marię Piecha w 30 dz. po śm. 
10) za + męża Jana Gawenda w r. śm., syna Piotra, rodz. Emę i Alfreda Nicz, Elżbietę i Jana 
Gawenda, 2 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 11) za ++ rodz. Edeltraudę i Pawła Lot, Doro-
tę Miczka, dziadków i ++ z pok. i d w cz. c. 12) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. 
za otrzym. ł. z ok. 60 r. ślubu  Edith i Gerharda Zgorzelski z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Ro-
dziny  
 
ŚRODA  -  5   X   św. Faustyny  Kowalskiej, dz.               MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + męża Alojzego Poloczek w  r. śm., jego rodziców, rodzeństwo i d.w cz.c. 
 
CZWARTEK  -  6  X   DZIEŃ  MODLITWY  O DAR  POWOŁAŃ    

                                                                                       MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii;  
            za + rodz. Jadwigę i Wilhelma Kijas, dziadków z obu stron i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  7  X   NMP  Różańcowej    I-szy piatek 
18.00 – w int. Parafian a szczególnie czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; do B. Op. pw. 
św. Jadwigi i o. Pio o dary Ducha Świętego, zdr. i potrzebne łaski dla Dominika Kapek z 
ok. 18 ur. i dla całej Rodziny  
 
SOBOTA  -  8  X   
18.00 – za + Józefa Świtala  w I r. śm. i z ok. ur. 



XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  9 X    (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na Dzieło                 

 8.00 – za + córkę , męża, rodz. z obu stron i ++ z pok.                     Nowego Tysiąclecia)             

  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Fustyna i Jadwigę Szczeponik, brata  
            Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata Andrze 
            ja, Karola i Helenę Kalus 
 
14.30 - Różaniec  

Ogłoszenia parafialne 

2 X 2016 
 

 
1. Serdecznie dziękuję za przygotowanie naszej świątyni na podziękowanie za żniwa. 

Cieszy widok trzech pięknych koron, przyniesionych darów i płodów rolnych. Dzięku-
ję za złożoną ofiarę. 

2. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy Różaniec z chórem Jadwiżki. 
3. Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam serdecznie na tę szczególną modli-

twę. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej modlitwy 
w domu (chociażby 1 dziesiątkę). 

4. W środę Msza szkolna dla dzieci.      W czwartek Msza św. dla młodzieży.   
5. Obchodzimy w tym tygodniu I czwartek – Dzień Modlitwy o Dar Powołań do Kapłaństwa i ży-

cia Zakonnego oraz I-szy piątek – Msza w int. Czcicieli NSPJ. 
6. Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 8 X br. Wyjazd o g. 8.00 sprzed kościoła, a 

Przezchlebie na przystankach.  
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 8 X - Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Sławicki, 

Basiak, Latocha, Bojarczuk, Łukasiewicz, Zawadzki. Klucz u kościelnego. Nie za-
mykamy 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 na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego 

Dziś jeszcze zbiórka na Caritas. W przyszłą niedzielę kolekta nasz kościół i ogólnopol-
ska zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA: wtorek po Różańcu,    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  


