
 

47/2017 (955)       XXXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA      19  XI 2017 

_________________________________________________________________ 
Z Orędzia na I Światowy Dzień Ubogich obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, 

 19 listopada 2017 r. 
 
«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!». Te słowa aposto-

ła Jana wyrażają nakaz, którego żaden chrześcijanin nie może nie brać pod uwagę.  

Kościół od początku rozumiał znaczenie tego wołania. Zaświadczają o tym już 

pierwsze strony Dziejów Apostolskich, gdy Piotr prosi o wybranie siedmiu mężów 

«pełnych Ducha i mądrości», aby podjęli posługę opieki nad ubogimi. Z pewnością 

służba najbiedniejszym to jeden z pierwszych znaków, poprzez które wspólnota 

chrześcijańska pokazała się światu. Było to dla niej możliwe, bo zrozumiała, że 

życie uczniów Jezusa powinno wyrażać się przez braterstwo i solidarność, odpo-

wiadające głównemu nauczaniu Mistrza, który nazwał ubogich błogosławionymi i 
dziedzicami królestwa Bożego.  

Nie myślmy o ubogich jako o tych, którym należy poświęcać dobre uczynki 

wolontariatu raz na tydzień, czy też doraźne gesty dobrej woli, które mają na celu 

uspokojenie naszego sumienia. Takie doświadczenia, choć są ważne i pożyteczne, 

powinny prowadzić do prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia się, 

które powinno stać się stylem życia.  

Zatem winniśmy wyciągnąć rękę do ubogich, spotykać się z nimi, popatrzeć im 

w oczy, przytulać, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. 

Ich ręka, wyciągnięta w naszą stronę, jest również zachętą, byśmy wyszli z na-

szych pewności i wygód, i uznali wartość, jaką stanowi ubóstwo samo w sobie.  

Wiemy, jak wielką trudnością we współczesnym świecie jest zidentyfikowanie 

w jasny sposób ubóstwa. A przecież jest ono dla nas wyzwaniem każdego dnia, 

widzimy je w tysiącach twarzy naznaczonych przez ból, wykluczenie, nadużycia, 

przemoc, tortury i więzienie, wojnę, pozbawienie wolności i godności, ignorancję i 

analfabetyzm, krytyczne warunki sanitarne i brak pracy, handel ludźmi i niewolnic-

two, wygnanie i biedę, przymusowe przesiedlenia. Ubóstwo ma oblicze kobiet, 

mężczyzn i dzieci wykorzystywanych do haniebnych interesów, znieważanych 
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przez przewrotną logikę władzy i pieniądza. Jakże okrutną i zawsze niekompletną 

listę niegodziwości musimy sporządzać w sytuacji ubóstwa będącego owocem nie-

sprawiedliwości społecznej, nędzy, zachłanności i powszechnej obojętności! 

Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia postanowiłem ofiarować Kościołowi 

Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały 

się w coraz większej mierze i doskonalej konkretnym znakiem miłości Chrystusa 

do ostatnich i najbardziej potrzebujących.  

Zachęcam cały Kościół, oraz mężczyzn i kobiety dobrej woli, by w tym dniu 

zatrzymali spojrzenie na wszystkich, którzy wyciągają ręce, wołając o pomoc i 

proszą o naszą solidarność. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani 

przez jedynego Ojca niebieskiego. Dzień ma na celu przede wszystkim pobudzenie 

wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucania i marnotrawstwa, a przy-

swoili sobie kulturę spotkania. Jednocześnie do wszystkich, niezależnie od przyna-

leżności religijnej, kierowane jest wezwanie, aby otworzyli się na dzielenie się z 

ubogimi poprzez wszelkiego rodzaju solidarność, dając konkretny znak braterstwa. 

Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich; niestety ludzie utworzyli granice, 

wznieśli mury i ogrodzenia, sprzeniewierzając się pierwotnemu darowi przezna-

czonemu dla ludzkości bez jakiegokolwiek wykluczania. 

Pragnę, aby wspólnoty chrześcijańskie zaangażowały się w stworzenie wielu 

sposobności do spotkań, pod znakiem przyjaźni, solidarności i konkretnej pomocy. 

Jeśli w naszej dzielnicy żyją ubodzy, którzy potrzebują opieki i pomocy — w tę 

niedzielę zbliżmy się do nich: będzie to odpowiednia chwila, by spotkać Boga, 

którego szukamy.  

Proszę współbraci biskupów, kapłanów, diakonów — którzy z racji powołania 

mają misję wspierania ubogich — osoby konsekrowane, stowarzyszenia, ruchy 

oraz rozległy świat wolontariatu o postaranie się, aby za sprawą tego Światowego 
Dnia Ubogich powstała tradycja, która konkretnie przyczyni się do ewangelizacji 

współczesnego świata. 

Ten nowy Światowy Dzień niech stanie się zatem głośnym apelem do naszego 

wierzącego sumienia, abyśmy byli coraz bardziej przekonani o tym, że dzielenie 

się z ubogimi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. 

Ubodzy nie są problemem, ale zasobem, z którego należy czerpać, aby przyjąć 

istotę Ewangelii i nią żyć. 

 
Franciszek 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intencje  mszalne 19 - 26  XI 2017 
 
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 19  XI  (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi  z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla  
            całej Rodziny 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi  z podz. za 
otrzym. ł.  z ok. 60 ur. Urszuli Pietsch, 40 i 15 r. ślubu z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
14.30 – Nieszpory                                                                      
 
PONIEDZIAŁEK  - 20  XI  św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 
18.00 – za + córkę w rocz. śm., męża i dziadków 
 
WTOREK  -  21  XI     Ofiarowanie  NMP      
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + syna Andrzeja w 24 r. śm., ojca 
Wilhelma i ++ z rodzin Gajda, Daniel, Langer 2) za + Sebastiana Szyguła w 8 r. śm., i ++ z 
rodzin Szyguła, Poloczek, Haida 3) za + siostrę zakonną Alicję Król 4) za + męża Ronalda 
Szyguła 5) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z pr. o B. błog i zdr.  
 
ŚRODA -  22  XI  św. Cecylii, dz.          MSZA  DLA  DZIECI 

18.00 – do B. Op. pw. św. Cecylii w int. Organisty, Chóru, Orkiestry i wszystkich  
             zespołów w naszej Parafii 
 
CZWARTEK  -  23  XI               MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Henryka Piernikarczyk w 10 rocz. śm., rodziców i teściów 
 
PIĄTEK  -  24 XI    św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, mm      
18.00 – za + Wendelina Długosz, Helmuta Höppner, Stefanię Hajda, Annę Thiller, dziad 
             ków Długosz, Hajda, Gogolin i ++ z pok. 
 
SOBOTA – 25 XI       
18.00 - za ++ rodz. Katarzynę i Michała Koperwas, Hildegardę  i Józefa Mainka, dziadków   
             i krewnych 
 
UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  – 26  XI  (kolekta na nasz kościół) 
  8.00 – za + męża Erwina Szyszka, jego rodz. Wilhelma i Luizę, Agnieszkę i Józefa Buchta  
            i ++ z pok. Szyszka, Buchta, Florek         
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + matkę Erykę Szymaczek w rocz. ur., 
ojca Ernesta, dziadków Wiktorię i Donata, Matyldę i Józefa, ciotkę Edytę Kruzel i ++ z 
pok.       
 
14.30 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla        



                                                         

Ogłoszenia parafialne 
 
  19 XI 2017 

 
 

 
1.  Zapraszam serdecznie na Nieszpory o 14.30.  
 
2.  W środę Msza św. dla dzieci.  Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów na ministranta. 
 
3.   W czwartek Msza dla młodzieży. 

 
4.   W czwartek o g. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 
5.  W związku z dzisiejszym wezwaniem  papieża Franciszka jest możliwość wspierania ubogich po-

przez ufundowanie „Tytki Miłosierdzia”. Puste są wyłożone  na stolikach. Wypełnione podaro-
wać komuś ubogiemu bezpośrednio (zaleca się) ewentualnie przynosić do zakrystii przed każdą 
Mszą św. 

 
6.  Zachęca się do głosowania na wykorzystanie z budżetu obywatelskiego rozbudowy chodnika w 

Świętoszowicach (Projekt nr 17). Karty do głosowania są na stolikach. Można zaznaczyć tylko 
jeden projekt. Głosować mogą wszystkie osoby od 18 lat zameldowane w powiecie tarnogór-
skim.  

 
7.   Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 25 XI - Dudek, Aplik, Kurpas, Daniel, Langer, 

Sadecka, Dziedzic, Poloczek,Wysocki, Szydło . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy 
kościoła,  jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, 
aby nikogo nie  brakowało.  

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

   

Boże, Tobie chwała! 

 
                                      Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


