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Już po raz XVI przeżywamy Dzień Papieski, którego hasłem są słowa „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia”. Słowa te brzmią dla nas jako zachęta, by odkryć prawdę o 
Bożym miłosierdziu i doświadczać jej w naszej codzienności.  

Jak w każdą niedzielę Pan Bóg obficie kieruje do nas swoje słowo, które jest zaprosze 
niem ciągle żywym i aktualnym.  Psalmista zapewnia nas o tym, że Pan Bóg okazuje ludom 
swe zbawienie i objawia swoją sprawiedliwość. Bardzo mocno wybrzmie wają też jako 
zachęta  słowa śpiewane przed Ewangelią: za wszystko mamy dziękować Bogu. Jest to 
podprowadzenie do biblijnej sceny uzdrowienia dziesięciu trędowatych.  

Widać w niej wyraźnie jak Jezus lituje się nad losem tych, którzy potrzebują 
miłosierdzia. Jezus nie jest bowiem głuchy na wołanie potrzebujących, tylko człowiek nie 
umie docenić tego wychodzenia Boga do człowieka. Warto zauważyć, że tylko 
Samarytanin docenił uzdrowienie, reszta bowiem nie umiała docenić gestu samego Boga.  

Taka jest bowiem logika Bożego miłosierdzia. On trudzi się nieustannie w poszukiwaniu 
człowieka, który gdzieś w życiu się zagubił i nie potrafi odnaleźć właściwej życiowej 
drogi. Dlatego warto podkreślić, że drogą do uzdrowienia tego, który podziękował za cud 
Jezusowi była wiara. To był klucz - rozwiązanie jego bardzo trudnej sytuacji, która 
wydawała się bez wyjścia. 

Św. Jan Paweł II wiązał wezwanie do miłosierdzia z wezwaniem do budowania 
„cywilizacji miłości” w duchu jednej z jej zasad, wskazujących na prymat miłosierdzia nad 
sprawiedliwością. W Krakowie na Błoniach w 2002 roku zaznaczał, że nadszedł czas, aby 
orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej 
cywilizacji - cywilizacji miłości. 

Przypominając sobie te słowa św. papieża, otrzymaliśmy wskazówki i podpowiedzi 
czym jest miłosierdzie i jak być jego świadkami.  

Bardzo dobrze odczytał te zachęty obecny papież Franciszek, który rozwinął szerzej ideę 
Bożego miłosierdzia w praktyce. Świadczy o tym chociażby ogłoszenie Roku Bożego 
Miłosierdzia i zachęta do tego by wyrazem świadczenia miłosierdzia było przemyślenie 
przez chrześcijan uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. 

To jest właśnie zadanie dla nas, które nigdy nie traci na aktualności.  
Uczestnicząc dziś w Eucharystii prośmy o „wyobraźnię miłosierdzia”  i odwagę w 

czynieniu miłosierdzia. Amen. 
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Intencje  mszalne 9 – 16 X 2016 
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  
 
PONIEDZIAŁEK   -  10  X      
18.00 – za + Władysławę Zachura (od bratanka Andrzeja z Rodziną) 
 
WTOREK  - 11 X     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za+ Pawła Poloczek 2) za + 
syna Janusza, męża Ignacego, rodziców, teściów i pok. Bednorz, Szeląg 3) za + Siegberta 
Mróz, syna Dariusza, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, Rajnholda Mróz, Maksymiliana 
i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, Józefa Giebel i ++ z pok. z obu str. 4) za 
+ Władysławę Zachura (od Celiny z Rodziną) 5) do Miłosierdzia Bożego pw. MB Różań-
cowej i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i zdr. z ok. 80 ur. 6) za + matkę Barbarę 
Progsza w 5 r. śm.,  syna Łukasza, rodz. z obu stron, 3 braci, Stefana i Helenę Bednarczyk, 
Andrzeja i Dawida Piecha i d. w cz. c. 7) za + matkę Krystynę Mainka w dn. ur., ojca Ger-
harda, dziadków Buchta, Mainka, Stefańskie, Gabrych, wujka Alfreda Buchta i ++ z pok. 
Mainka Buchta, Błażytko 8) za + żonę Mariannę Mainka, syna Bogdana w 4 r. śm., roodz. 
Z obu stron i ++ z rodz. Mainka, Klimala, Magiera, Błażytko 9) za + męża Jan, teściów Le-
ona i Helenę Piernikarczyk, ojca Henryka Hudy i ++ z pok. 10)za + męża Wilhelma Daniel 
w 80 ur., jego rodziców, rodzeństwo, teściową Annę Bieniek 11) za + w Niemczech Joachi-
ma Krupa 12) do Miłosierdzia Bożego pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 57 r. ślu-
bu z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 13) za ++ rodz. Engelberta w 60 r. śm., matkę Łucję 
Cebula, dziadków i pok.  
 
ŚRODA  -  12   X   MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + Władysławę Zachura (od chrześniaka Grzegorza z Rodziną) 
 
CZWARTEK  -  13  X   bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Władysławę Zachura (od Mariana i Stanisławy Zachura) 

 
TRIDUUM KU CZCI ŚW. JADWIGI 

PIĄTEK  -  14  X    
18.00 – w int. Nauczycieli naszej Parafii 
 
SOBOTA  -  15  X  św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K-ła       
18.00 – za + Joachima Skandy w I r. śm 
           - w int. rocz. dz. Hanny Hetmańczyk 
 



UROCZ. ŚW. JADWIGI,  ODPUST  PARAFIALNY  -  16 X  (kolekta na nasz kościół) 
8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 85 ur.  Bernarda z pr. o B. bł. i  
          zdr. oraz za ++ z rodziny                      
11.00 - SUMMA ODPUSTOWA do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. z  
           podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur.  Rudolfa Kudlek z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny             
15.00 – NIESZPORY ODPUSTOWE 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
9 X 2016 

 
 
1. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy Różaniec o 14.30 
2. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej modlitwy w 

domu (chociażby 1 dziesiątkę). 
3. Jutro w poniedziałek spotkanie dla Marianek młodsze przed Mszą św. a starsze po Ró-

żańcu 
4. W środę od 9.30 odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną. Zgłoszenia w za-

krystii. 
5. W środę Msza szkolna dla dzieci.      W czwartek Msza św. dla młodzieży.   
6. W piątek Msza św. za naszych Nauczycieli. 
7. Okazja do Spowiedzi przed Odpustem – w  piątek 18.30 – 19.30 i sobotę od 17.00. 
8. Za tydzień obchodzić będziemy uroczystość odpustową. Zapraszam poczty sztan   

 darowe, zespoły w strojach i wszystkich Parafian na summę odpustową o g. 11.00. 
9. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 15 X - Greiff, Greiff, Popela, Wrotniak, Pyka, 

Kidała, Grochla, Krupa, Popela, Gajda. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy ko-
ścioła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby 
nikogo nie  brakowało.  

 
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąc-

lecia. W przyszłą niedzielę kolekta nasz kościół . 

 
 
 

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  


