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Drodzy Parafianie! 
Przypadek Zacheusza świadczy o tym, że nawet najbardziej uwikłany w swoją historię, 
uwarunkowania i grzechy człowiek może zmienić siebie, swoje życie i swoją przyszłość 

A trudno o bardziej uwikłanego i skompromitowanego człowieka niż Zacheusz. Jako 
zwierzchnik poborców podatkowych był kolaborantem i wysługiwał się okupantom, dlatego 
spotykał się z zasłużoną pogardą i niechęcią, a nawet bojkotem ze strony Żydów. W dodat-
ku musiał być skorumpowany i nieuczciwy. Być może duże pieniądze miały mu zrekompen-
sować brak szacunku i osamotnienie. Ludzie nim gardzili i wykorzystywali każdą okazję, 
aby dotkliwie dać mu to odczuć.  

Pogłoska o Jezusie, który miał odwagę spotykać się z celnikami, a nawet przyjmował 
ich zaproszenie do stołu, zrodziła w nim chęć zobaczenia  tego Jezusa. Zapragnął spotkać 
Jezusa za wszelką cenę.  

Symbolem tego pragnienia było wdrapanie się na drzewo, czyli przełamanie wszelkich 
schematów i ograniczeń. Na pewno naraziło go to na publiczne ośmieszenie. Chrystus do-
strzegł go - „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zacheusz pragnął Go tylko zoba-
czyć, natomiast Jezus postanowił gościć w jego domu. Jezus wszedł pod jego dach i zasiadł 
z nim do stołu. Wtedy szczęście wypełniło jego serce Zacheusza. To szczęście każe mu wy-
nagrodzić wszelkie popełnione zło.  Oto owoc spotkania z Bogiem. 

Drodzy.  
Jezus nie przyszedł po to, aby potępiać i odrzucać. On chce szukać i zbawiać właśnie 

zagubionych, tych, którzy się pomylili i skończyli w ślepym zaułku; chce wyprowadzić ich z 
nędzy i zagrożenia.  

Zacheusz pragnął zobaczyć Jezusa. Dzięki temu został przez Jezusa znaleziony i zba-
wiony - „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama".  

Swoją postawą Jezus mówi nam dziś, że Bóg żywo interesuje się wszystkimi ludźmi, 
stale na nich czeka i zbliża się do nich. Jest  Miłosiernym Ojcem dla każdego. 

Trzeba tylko jak Zacheusz mieć w sobie szczere pragnienie spotkania i wyjścia z siebie 
– czyli otwarcia się. Trzeba zwrócić się ku Bogu, pozwolić, żeby On przyszedł do nas.  

 
Zbawienie oznacza to właśnie, że człowiek znów otwiera się na Boga i odnajduje w Nim 

podnoszące miłosierdzie. 
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Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, 

imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zo-

baczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.  

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bo-

wiem miał przechodzić.  

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, 

zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z po-

śpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika 

poszedł w gościnę».  

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubo-

gim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».  

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i 

on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło». 

 

 

 

 



Intencje  mszalne 30 X – 6 XI 2016 
XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  30 X  (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i 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 
 
PONIEDZIAŁEK   -  31  X      
18.00 –  za + Jana Mulicę (od siostry Anny z Rodziną) 
 
WTOREK  - 1 XI  UROCZ.  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH 

 8.00 – za ++ rodz. Jadwigę i Franciszka Klaczek, syna, synową, córkę Gabrielę Sydow,  
            Anastazję i Feliksa Spende, 5synów i synową   
 
11.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) do B. Op. pw. św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 2) za ++ rodz. Eryka i 
Helenę Musioł, teściów Alfreda i Lidię Kałuża i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Adelejdę i Alfreda 
Koziol, Ewalda Fliegel, dziadków, pok. i d. w cz. c. 
 
14.30 – nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz 
 
ŚRODA  -  2  XI  WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

  9.15 - za + Jana Mulicę (od kuzynki Stanisławy Miętus z Rodziną) 
18.00 - za wszystkich zmarłych a szczególnie polecanych w zaleckach 
 
CZWARTEK  -  3 XI  DZIEŃ MODLITW O DAR POWOŁAŃ 

  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – o dar powołań z naszej Parafii:  za + męża Helmuta Höppner, Jerzego, Wendelina 
Martę, Feliksa  Długosz, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Höppner, Tomanek, Długosz 
 
PIĄTEK  -  4  XI  św. Karola Boromeusza, bpa   I-szy piątek           
18.00 – w int. wszystkich Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++ rodz. Marię i Jerze-
go Plichta, męża Engelharda, teściów, brata Jacka, bratową, szwagrów, dziadków i pok. 
 
SOBOTA  -  5  XI   I-sza sobota            
   8.00 – w int. czcic. Różańca św. 
 
18.00 – za + męża Marka Śliwińskiego w r. ur. i ++ z pok.  
 
XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  6  XI  (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne ) 
 8.00 – za + męża Helmuta Langer w 3 r. śm., rodziców i pok. z obu stron 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

 
14.30 – nabożenstwo 



 

Ogłoszenia parafialne 
30 X 2016 

 
 

1. Zapraszam serdecznie dziś na Różaniec o 14.30.  
2. Zalecki za zmarłych  składamy do skrzynek na bocznych ołtarzach.   
3. We wtorek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.00 i 11.00. Popołudniu 

o 14.30 nabożeństwo i procesja na cmentarz. 
4. W środę WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH,  czyli DZIEŃ 

ZADUSZNY. Msza rano o 9.15 oraz wieczorem o 18.00 - za wszystkich zmarłych, a 
szczególnie polecanych w zaleckach. 

5. Odpusty zupełny za zmarłych można uzyskać w następujący sposób:  
     a) 1 XI od południa i cały dzień 2 XI nawiedzić kościół, odmówić Wierzę... i Ojcze               
              nasz...,  modlitwa w int. Ojca św., wolność od grzechu i przyjęcie Komunii św. 

        b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych w dniach                                                                                    
            od 1 do 8 listopada  (w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy).  
 
6. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od środy przed Mszą św. czyli o 17.30. 
7. W kancelarii są przyjmowane intencje za zmarłych na przyszły rok. Można je 

również składać wypisane na kartkach. 
8. W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
9. W tym tygodniu obchodzić będziemy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
10. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 5 XI - Gołecki, Paluch Ordon, Szołtysik, Szołty-

sik, Szołtysik, Janik, Janik, Kaduk, Konieczna. 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 Diecezję i Semi-
narium Duchowne . 

 
 

Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 

ZAPOWIEDZIE PRZEDŚLUBNE 

II. Piecha Kamil, Ziemięcice i Michalak Katarzyna , Ziemięcice 
 
 
 

KANCELARIA:  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  


