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Drodzy Parafianie!  
"Kto miłuje ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub 
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien". W Ewangelii wg Łukasza jest o wiele 
mocniejszy przekaz: "Jeśli ktoś nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" 
Dlaczego tak mocno? Dlaczego tak ostro? Dlaczego tak radykalnie? 
 
Drodzy! Nie chodzi tu bowiem o uczucie - dla kogo moje serce mocniej bije? Chodzi o do-
browolny i ostateczny wybór: "Daj mi mówi Jezus całkowite pierwszeństwo, postaw Mnie 
ponad wszystko". 

Nie jest to zatem problem wyboru pomiędzy dwoma miłościami: Jezus czy żona, Jezus 
czy mąż, Jezus albo dzieci. Miłość prawdziwa jest tylko jedna. Jest tylko jedna miłość, tyl-
ko jeden prawdziwy sposób kochania. Kiedy wchodzimy w wymiar prawdziwej miłości, 
spotykamy Jezusa, nawet jeśli Go ktoś nie zna.  

Chodzi tu bowiem o to, by osiągnąć taką jakość miłości, abyśmy potrafili kochać na-
szych bliskich tak jak powinniśmy ich kochać: bez egoizmu, bez zazdrości, bez zaborczo-
ści, bez znużenia, nie odmawiając przebaczenia. Często nasze kochanie jest naznaczone nu-
tą egoizmu (bo mi dobrze z nią), bywa, że jest interesowna, bywa zazdrosna.  

A Jezus nie chce takiej „miłości”. Pokazuje, że to nie jest miłość. W innym miejscu po-
wie tak: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem.” Musimy patrzeć na ten wzór i kochać jak Jezus. Trzeba najpierw się Jemu oddać, Je-
go umiłować, by móc prawdziwie kochać swoich najbliższych.  

Teraz już lepiej rozumiemy owe twarde zdania, opisujące wyrzeczenia, bez których nie 
można pójść za Jezusem: "Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie... Kto nie bierze 
swego krzyża... Kto chce znaleźć swe życie...".  

Chrześcijaninem jest więc tylko ten, kto kocha Jezusa miłością całkowicie bezwarunko-
wą, ale jakże ubogacającą! "Jeśli chcesz Mnie kochać mówi Jezus   zażądam od ciebie 
wszystkiego i dam ci wszystko".  

Kto całkowicie stawia na Jezusa, zdobywa miłość prawdziwą i wszystko. Jedynie "w" 
Jezusie, w naszej miłości do Jezusa możemy naprawdę powiedzieć komuś: "Kocham cię".  
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LITURGIA  SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE  

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze 
nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć po-
siłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym 
jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i 
wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się 
uda».  

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do 

snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?» 

Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: 

«Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok 

będziesz pieściła syna». 

 

PSALM RESPONSORYJNY:   Na wieki będę sławił łaski Pana 

 

 

DRUGIE CZYTANIE 
  
  My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy za-
nurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z 
Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z 
martwych dzięki chwale Ojca.  

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 
wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie 
ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i 
wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

 
EWANGELIA 
 
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto 
nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.  

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 
posłał.  

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawie-
dliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.  

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». 

 
 



 

Intencje  mszalne 2 - 9  VII 2017 
 
XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 2 VII    (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duch.)                         

  
 8.00 - za + męża Ernesta Samol, rodziców i Urszulę Długosz 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkań 
                                                                                                           ców Świętoszowic) 
 
 
PONIEDZIAŁEK   -  3 VII  św. Tomasza,  Ap. 
18.00 – do Przemienienia Pańskiego o zdrowie dla całej Rodziny 
 
WTOREK  -  4  VII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Marię Poloczek, jej mę-
ża, córkę Zuzannę, teściów i pok. 2) za + rodz. Pawła i Alicję Woźny,  dziadków Woźny, Ja-
rocki i ++ z pok. 3) za + Juliusza Gajda, żonę Martę, męża Wilhelma, syna Andrzeja, te-
ściów Klarę i Jana Langer, 3 szwagrów, szwagierkę i jej męża i ++ z pok.  
 
ŚRODA -  5  VII   
 8.00 – za + ojca Ewalda Klossek w r. śm., żonę, rodziców, siostry i brata oraz d. w cz. c. 
 
CZWARTEK  -  6  VII   bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  
                               DZIEŃ  MODLITW  O  DAR  POWOŁAŃ                                                                                   
  
 8.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 
 
 
PIĄTEK  - 7  VII   I-szy piątek 
 8.00 – w int. Parafian i Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa 
 
 
SOBOTA  -  8 VII   8  VII    św. Jana z Dukli, kapł.  
 
18.00 – za ++ rodz. Teodora i Zofię Korgel, dziadków, siostrę Stefanię, 3 braci, bratanka  
            Dietera i ++ z pok. 
 
XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 9 VII    (kolekta na nasz kościół)                                     
 
 8.00 - za + Annę i Antoniego Wilczek, brata Gintera, Ingberta, Leokadię i Wilhelma Gałąz 
           ka szwagrów Ernesta i Norberta  i dziadków z obu str. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 



Ogłoszenia parafialne 
2 VII 2017 
 
 

 
1.   W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. będą rano o g. 8.00 od środy do piątku. 

 
2.   W I-szy czwartek  pamiętać chcemy o modlitwie w intencji powołań kapłańskich i za-

konnych. 

 

3.  W I-szy piątek zapraszam na Mszę św. w int. Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa.  

 

4.  W piątek też odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną  od g.10.00. Chorych zgłasza-
my w zakrystii. 

 

 
5. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  8 VII - Biskupek, Pieleń, Hetmańczyk, Wróbel, 

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

 
6. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.. 

W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 
 
 
 

Chwała Tobie Boże Miłosierny! 
                                     

  Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 

Zapowiedzi prześlubne 
II. Wróblewski Marcin, Bytom i Wyleżoł Magdalena, Przezchlebie 
 
 
 
 
 
 

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 

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


