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_________________________________________________________________  
Z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2017 r.      

Misja w centrum wiary chrześcijańskiej 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Również w tym roku Światowy Dzień Misyjny zwołuje nas wokół osoby Jezusa, 
„pierwszego i największego głosiciela Ewangelii” który nieustannie posyła nas na 
przepowiadanie Ewangelii miłości Boga Ojca w mocy Duchach Świętego. Dzień 
ten zachęca nas do ponownego zastanowienia się nad misją w centrum wiary 

chrześcijańskiej. Kościół jest bowiem misyjny ze swej natury. Gdyby tak nie było, 
to nie byłby on Kościołem Chrystusa, ale stowarzyszeniem pośród wielu innych, 
które bardzo szybko wyczerpałoby swój cel i zanikło. Musimy zatem postawić so-
bie kilka pytań dotykających naszej chrześcijańskiej tożsamości i naszych obo-
wiązków jako ludzi wierzących w świecie ogłupionym wieloma złudzeniami, zra-
nionym wielkimi frustracjami i rozdartym wieloma bratobójczymi wojnami, które 
niesprawiedliwie uderzają zwłaszcza w niewinnych.  

Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na 
przemieniającej mocy Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w 
sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe życie: życie Chry-
stusa Zmartwychwstałego, który przekazując swego Ducha ożywiającego, staje się 
dla nas Drogą, Prawdą i Życiem. Jest Drogą, która zaprasza nas do pójścia za Nim 
z ufnością i odwagą.  

Bóg Ojciec pragnie tej egzystencjalnej transformacji swoich synów i có-
rek; „Chwałą Boga jest żyjący człowiek”.  

 Zatem misją Kościoła nie jest upowszechnianie jakiejś ideologii religijnej, 
ani też propozycji wzniosłej etyki. Przez głoszenie Ewangelii Jezus staje się ciągle 
na nowo nam współczesny, aby ci, którzy przyjmują Go z wiarą i miłością, do-
świadczali przemieniającej mocy Jego Ducha Zmartwychwstałego 
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Świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa. Poprzez 
Kościół kontynuuje On swoją misję Miłosiernego Samarytanina, opatrując krwa-
wiące rany ludzkości, oraz misję Dobrego Pasterza, nieustannie poszukując tych, 
którzy się zagubili na drogach zagmatwanych i prowadzących do nikąd.  

Misja Kościoła ożywiana jest duchowością nieustannego wychodzenia. 
Chodzi o „wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do 
wszystkich peryferii potrzebujących światła Ewangelii”  

Misja mówi Kościołowi, że nie jest on celem samym w sobie, ale jest po-
kornym narzędziem i pośrednictwem Królestwa. Kościół autoreferencyjny, który 
lubuje się sukcesach doczesnych, nie jest Kościołem Chrystusa, Jego ciałem 
ukrzyżowanym i chwalebnym. Dlatego właśnie powinniśmy wybierać „raczej Ko-
ściół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z 
powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpie-
czeństwa”. 
 

Młodzi są nadzieją misji. Osoba Jezusa i głoszona przez Niego Dobra No-
wina nadal fascynuje wielu ludzi młodych. Szukają oni dróg, na których można 
urzeczywistniać męstwo i porywy serca w służbie ludzkości. Najbliższe Zwyczaj-
ne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które odbędzie się w 2018 roku pod 
hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, jawi się jako opatrznościowa 
okazja, by zaangażować ludzi młodych we wspólną odpowiedzialność misyjną, 
która potrzebuje ich bogatej wyobraźni i kreatywności. 
 

Światowy Dzień Misyjny, promowany przez Dzieło Rozkrzewiania Wiary 
jest dobrą okazją, aby misyjne serce wspólnot chrześcijańskich brało udział po-
przez modlitwę, świadectwo życia i wspólnotę dóbr w zaspokojeniu poważnych i 
wielkich potrzeb ewangelizacji. 

Drodzy bracia i siostry, prowadźmy misję, czerpiąc natchnienie z Maryi, 
Matki ewangelizacji. Niech nam wyjedna nowy zapał, aby wszystkim zanieść 
Ewangelię życia, która zwycięża śmierć. Niech wstawia się za nami, byśmy mogli 
zyskać świętą śmiałość poszukiwania nowych dróg, aby do wszystkich dotarł dar 
zbawienia. 

Franciszek 
 
 

 
 



Intencje  mszalne 22 - 29 X 2017 
NIEDZIELA  MISYJNA    – 22 X  ((kolekta na misje) 

  8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur.  z pr. o B. bł. i  
             zdr. dla całej Rodziny 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk.  
                                                                                                                        Świętoszowic) 
14.30 – Różaniec 

 
PONIEDZIAŁEK  - 23  X 

17.45 –  za + męża Herberta Fabryczek, rodz. Fabryczek, Klak, szwagierkę  Różę, braci Je 
              rzego i  Eryka, jego żonę, 3 szwagrów, ++ z rodz. Fabryczek, Klak, Miozga, Król 
 
WTOREK  -  24  X        
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Pawła i Alicję Woźny, 
dziadków Woźny, Jarecki i ++ z pok. 2) za + Annę Kwaśniok, rodziców, dziadków Gmyrek, 
Kwaśniok i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i 
Jana Kowolik, Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa Buchta, 
dziadków Kowolik, Gurowiec i ++ z pok. 4) za + męża Huberta  Schydlo z ok. ur., teściów, 
rodz. Marię i Jerzego Plichta, brata Jacka, bratową, dziadków z obu stron, 4 szwagrów i ++ 
z pok. 5) za + Bertholda Cyron w 30 dz. po śm. 6) ) za ++ rodz. Różę i Jerzego Fabryczek, 
męża, zięcia, brata, bratową, szwagra i ++ z pok. 7) za + Janinę Piernikarczyk (od brata An-
drzeja Dul z Rodziną) 8) za + Elfrydę, Arnolda, Krystiana i Rajnholda Cichorowskich, An-
toniego i Hildegardę Marcy, Alojzego i Jerzego Zylka 9) za + męża Ronalda Szyguła 
 
ŚRODA -  25  X           MSZA  ŚW. SZKOLNA   
17.45 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, Janinę Ja 
             gielnicką i ++ z pok. 
 
CZWARTEK  -   26   X   MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 

17.45 – za + wujka Gintera Wilczek w dn. ur., ++ wujków Ingberta i Ernesta i ++ z pok.  
 
PIĄTEK  -  27  X   
17.45 – za + Pawła Szyszka w r. śm., jego żonę Marię, 2 synów, synową i ++ z pok.  
 
SOBOTA  -  28  X  św.  Ap. Szymona i Judy Tadeusza           
 

18.00 - za + Emila Michalik w I rocz. śm. 
XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 29  X  ((kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za + Edwarda Blitek w I rocz. śm.  
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za 
otrzym. ł. z ok. 50 rocz.  ślubu Ulricha i Łucji Nicz z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 

 
14.30 – Różaniec 



Ogłoszenia parafialne 
  22 X 2017 

 
 
 

 
1.   Zapraszam serdecznie na Różaniec o 14.30. W tym tygodniu modlimy się za misje. 

 

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

 

3.  W październiku Msze św. będą 15 min. wcześniej tzn. o 17.45.  

 

4.  W kancelarii są przyjmowane intencje rocznic urodzin i ślubów na przyszły rok. 
 
5.   Od dziś  można nabywać znicze Caritasu (3 zł) oraz różne kalendarze na przyszły rok. 
 

6.   Krzyżyk przy Komunii św. udziela się dzieciom niesionych lub trzymanych za rękę przez opieku-
na. Dzieci same nie przychodzą. 

 
7.  W Pyskowicach 27/28 października nocne spotkanie Młodzieży. 
 
8.  Od przyszłej niedzieli można składać zalecki za zmarłych. 
 

9.  Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 28 X - Tomanek, Tomanek, Cieślik, Janik, Sidor, 

Klyszcz, Skoludek, Cichorowski. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,  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 na misje.W przyszłą niedzielę kolekta na nasz 

kościół. 
 

 

 

Ciebie Boże wielbimy! 

 
                                      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 

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


