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Z Orędzia papieża Franciszka. Kościół misyjny, świadek miłosierdzia.  
 
Drodzy Bracia i Siostry! 

 
Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne 

światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad 
gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha jak i co do ciała. 
W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni do „wyjścia” ja-
ko uczniowie-misjonarze, każdy oddając na tę służbę swoje talenty, swoją kreatywność, 
swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej rodzi-
nie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego Kościół troszczy się o tych, którzy nie znają 
Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do doświadczenia miło-
ści Pana. „Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii”  i 
głoszenie go w każdym zakątku ziemi, aby dotarła do każdej kobiety, mężczyzny, osoby 
starszej, człowieka młodego i dziecka. 

 
Miłosierdzie budzi w sercu Ojca głęboką radość, gdy spotyka każdego człowieka… 

Z czułą troską angażuje się w ludzką rzeczywistość, tak jakby to uczynili ojciec i matka w 
życiu swoich dzieci… 

Miłosierdzie znajduje swój najwznioślejszy i najpełniejszy wyraz we Wcielonym 
Słowie… Przyjmując i naśladując Jezusa przez Ewangelię i sakramenty, wraz z działaniem 
Ducha Świętego, możemy stać się miłosiernymi jak nasz Ojciec Niebieski, ucząc się kochać 
tak, jak On nas kocha i czyniąc z naszego życia bezinteresowny dar, znak Jego dobroci … 

 
Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest da-

rem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak 
wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie. 
Misjonarze wiedzą z doświadczenia, że Ewangelia przebaczenia i miłosierdzia może przy-
nieść radość i pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Nie wyczerpał się ewangeliczny nakaz: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Co więcej zobowią-
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zuje nas wszystkich, w aktualnych sytuacjach i wyzwaniach, abyśmy poczuli się wezwani 
do ponownego misyjnego „wyjścia”, jak to wskazałem także w adhortacji apostol-
skiej Evangelii gaudium: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką dro-
gą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do 
przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć 
na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”. 

 
Właśnie w tym roku jubileuszowym przypada 90. rocznica Światowego Dnia Misyj-

nego, promowanego przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zatwierdzonego przez 
papieża Piusa XI w 1926 roku. Uważam  zatem za stosowne przypomnienie mądrych wska-
zań moich poprzedników, którzy postanowili, aby na rzecz tego Dzieła przeznaczone były 
wszelkie ofiary, jakie każda diecezja, parafia, wspólnota zakonna, stowarzyszenia i ruchy 
kościelne z całego świata, mogłyby zgromadzić, żeby pomóc potrzebującym wspólnotom 
chrześcijańskim oraz umocnić głoszenie Ewangelii, aż po krańce ziemi. Także dzisiaj nie 
uchylajmy się od tego gestu misyjnej komunii eklezjalnej. Nie zamykajmy serca w naszych 
partykularnych troskach, ale poszerzajmy je na perspektywy całej ludzkości. 

 
Niech Najświętsza Maryja Panna, wspaniała ikona odkupionej ludzkości, wzór mi-

syjny dla Kościoła, nauczy wszystkich, mężczyzn, kobiety i rodziny rodzenia i strzeżenia 
wszędzie żywej i tajemniczej obecności Zmartwychwstałego Pana, który odnawia i napełnia 
radosnym miłosierdziem relacje między osobami, kulturami i narodami. 
 
FRANCISCUS 
 

 



Intencje  mszalne 23 – 30 X 2016 
XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA    NIEDZIELA  MISYJNA  -  23 X  (kolekta na misje) 
 8.00 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, wujków Aloj 
           zego i Henryka, jego żonę, dziadków Poloczek, Goławski i ++ z pok. 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. z podz. za otrzym. ł. z ok. 70  
            ur.  Franciszka Długosz z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny oraz za + żonę Urszulę  
            i syna Damiana                     

 
14.30 – Różaniec 
 
PONIEDZIAŁEK   -  24  X      
18.00 –  za + Jana Mulicę (od kuzyna Franciszka Strączka z Rodziną) 
 
WTOREK  - 25 X     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Adolfa Szyguła, syna 
Sebastiana, Marię, Stefana i Pawła Poloczek, Anastazję, Stefana , Jana i Rajnholda Szyguła, 
Anielę i Mieczysława Lisieckich i ++ z rodzin Poloczek, Szyguła 2) za ++ rodz. Emilię i 
Franciszka Kowolik, Dominika Szeja, brata Herberta, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, 
Krystynę i Józefa Buchta, dziadków Kowolik, Gurowiec 3) za ++ rodz. Pawła i Alicję Woź-
ny, dziadków Woźny, Jarecki i ++ z pok. 4) za + Annę Kwaśniok, rodziców, dziadków 
Gmyrek, Kwaśniok i ++ z pok. 5) za + męża Huberta  Schydlo z ok. ur., teściów, rodz. Ma-
rię i Jerzego Plichta, dziadków z obu stron, szwagrów i ++ z pok. 6)  za + Jana Mulicę (od 
siosry Anny z Rodziną) 7) za ++ rodz.  Jadwigę i Wihelma Woźnica, braci Gerharda i 
Friedhelma, dziadków i ++ z rodz. Woźnica, Wilczek 
 
ŚRODA  -  26   X   MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + ojca Jana Szczeponik, w 20 r. śm., matkę Marię, teściów Cecylię i Herberta Ja 
             gla, dziadków i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -  27  X  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Pawła Szyszka w r. śm., jego żonę Marię, synów Alfreda i Jerzego, synową  
             Marię i ++ z pok. 
 
PIĄTEK  -  28  X  św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza           
18.00 – za + Alicję Karlińską w 30 dz. po śm. 
 
SOBOTA  -  29  X           
 
18.00 – za + Jana Mulicę (od Rodziny Staszel z Oświęcimia) 
XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  30 X  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Małgorzatę  Jerzego Grzegorczyk, dziadków z obu stron, brata, brato 
            wą, bratanka Krystiana i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

 14.30 – Różaniec 



 

Ogłoszenia parafialne 
16 X 2016 

 
 
 

 
1. Rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą Tydzień Misyjny. 

 
2. Zapraszam serdecznie dziś na Różaniec o 14.30 w intencji misji. 

 
3. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej modlitwy w 

domu (chociażby 1 dziesiątkę). 
 
4. Zapraszam na katechezę dla dorosłych w najbliższy poniedziałek  po Różańcu. 
 
5. W kancelarii są przyjmowane intencje rocznic urodzin i ślubów na przyszły rok. 
 
6. W środę Msza szkolna dla dzieci.      W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
 
7. Od przyszłej niedzieli  można składać zalecki za zmarłych .   

 
8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 29 X - Maśnica, Biskupek, Milicz, Badura, Świą-

tek, Nocoń, Stroińska, Nogielski, Klimala. 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.  

 
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół . 

 
 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 

ZAPOWIEDZIE PRZEDŚLUBNE 

I. Piecha Kamil, Ziemięcice i Michalak Katarzyna , Ziemięcice 
 
 
 
 

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  


