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_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Co zwykle czynimy, gdy nasz brat zgrzeszy? Najczęściej albo w ogóle nie reagujemy, albo
rozpowiadamy o tym dookoła, nie mówiąc jednak ani słowa samemu winowajcy.
Tymczasem Ewangelia domaga się, aby przede wszystkim to jemu powiedzieć o tym — sam
na sam, bez świadków, w cztery oczy. Dopiero gdy ten nie usłucha upomnienia, Jezus nakazuje: Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, by Cię wsparli. Również i w tym wypadku Jezusowi zależy na oświeceniu grzesznika, a nie na jego pognębieniu.
Jeśli bliźni nie posłucha nas i wobec świadków, a jego wina jest poważna, to sprawę trzeba przedstawić wspólnocie, czyli Kościołowi. Pamiętajmy jednak, że nawet wówczas nie należy rozpowiadać o jego winie. Miłość braterska nie dopuszcza plotkowania i
krytykowania, gdyż to zamyka drogę do przebaczenia.
Ewangeliczny bowiem sposób rozwiązywania trudnych spraw dotyczących bliźniego wymaga odwagi, na którą nie zawsze umiemy się zdobyć. Zazwyczaj nurtują nas wątpliwości: Czy w ogóle możliwe jest porozumienie ze współbratem? Czy się go nie zrani, nie
zirytuje, nie sprowokuje jego gniewu, nie pogorszy kontaktu z nim? Przecież może nam odpowiedzieć: Zajmij się swoimi sprawami.
Napomnienia są tak źle przyjmowane, a my tak bardzo spragnieni jesteśmy spokoju, że będziemy czuli pokusę uchylenia się od tego przykrego obowiązku. Chyba, że mamy
wrodzony talent do robienia wymówek, a w takim razie trzeba przyjrzeć się temu uważnie!
Najczęściej zostawiamy sprawy swojemu biegowi, ale pragnienie świętego spokoju za
wszelką cenę nie jest z pewnością ewangeliczne. Ileż razy mądre, spokojne i pełne miłości
słowa mogłyby kogoś uratować? Byli wokół niego przyjaciele, którzy widzieli i martwili
się, nie mieli jednak odwagi uczynić kroku: "Trzeba by z nim porozmawiać...".
Dlatego zwykle wybieramy drogę łatwiejszą, nacechowaną gadulstwem i brakiem
odpowiedzialności za dobro duchowe bliźniego, choć Chrystus uczy nas dziś czegoś zupełnie innego.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza narzeczonych, małżonków i osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu małżeństwa i rodziny na zajęcia
dwuletniego studium życia rodzinnego. Rozpoczęcie Mszą św.
w katedrze gliwickiej 16 września o godz. 10.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod
adresem internetowym duszpasterstwa rodzin:
www.dorodzin.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI Nocna Pielgrzymka do Rud Raciborskich 22/23.09.2017r.
- Rozmowa Nikodema
Rozmawiać z kimś przez całą noc? Nie przespać jej dla kogoś najcenniejszego?
Rozmowa Nikodema to tytuł Nocnej Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymki z Gliwic do Rud. Nikodem był ukrytym uczniem Jezusa, który pod osłoną nocy chciał poważnie porozmawiać ze
swoim mistrzem. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Gliwicach zaprasza na pielgrzymkę w czasie której ludzie młodzi będą mogli podjąć rozmowę o swoim życiu, czy powołaniu z kimś bardziej doświadczonym w wierze. Księża, siostry i bracia zakonni oraz klerycy będą gotowi na długie nocne rozmowy!
Plan pielgrzymki:
Od 22.00 – czynna będzie recepcja w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach
22.30 Koncert zespołu seminaryjnego „Na Twoje Słowo” w CE JP II
23.15 Nabożeństwo w Katedrze gliwickiej
00.00 wymarsz gliwickiej Katedry.
8.30 Msza św. w Sanktuarium pod przewodnictwem ks. Bp Jana Kopca. Po błogosławieństwie zawierzenie młodzieży MB Pokornej.
9.45 odjazd autokarów do Gliwic i Zabrza
Warunki uczestnictwa:
Należy zabrać ze sobą odpowiedni do aury strój, napoje i jedzenie, latarkę, ubiór przeciwdeszczowy. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko za pisemną zgodą rodziców
oraz pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba niepełnoletnia w momencie rejestracji
składa druk zgody, podpisany przez Rodziców. Druk do pobrania na stronie
www.ddmgliwice.pl
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania latarki i kamizelki odblaskowej koloru pomarańczowego lub żółtego.
Ofiara za uczestnictwo i transport:
Każdy uczestnik ponosi koszt partycypacyjny w wysokości 10 pln, który składa przy rejestracji i pobiera identyfikator przydziału do poszczególnej grupy.
Każdy, kto chce skorzystać z autobusowego transportu powrotnego, dodatkowo partycypuje
w kosztach w wysokości 5 pln, które składa w recepcji i pobiera opaskę-bilet.

Intencje mszalne 10 - 17 IX 2017
XXIII NIEDZIELA – 10 IX (kolekta na nasz kościół )
8.00 - za + ojca Ernesta Szymaczek w r. ur., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa,
Wiktorię i Donata, Edytę Kruzel i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Zofię i Jana Stańczyk,
dziadków i ++ z rodz. Bednarczyk, Stańczyk, Świątek
PONIEDZIAŁEK - 11 IX
18.00 – za + męża Bronisława Wojnar, córkę Alicję, Marię i Alfreda Grzeganek i ++ z pok.
WTOREK - 12 IX Najśw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Franciszkę i Bolesława
Marczak, Wandę i Richarda Miczka 2) za + matkę Helenę Piernikarczyk w 10 r. śm., męża
Leona, syna Jana 3) za + Jadwigę i Wilhelma Kowolik, Barbarę i Czesława Chludzińskich,
dziadków i pok. 4) za+ ks. Wiktora Pielesza (od mieszk. Ziemięcic) 5) za + męża Ronalda
Szyguła 6) za + Piotra Wienchol w 30 dz. po śm. 7) za + matkę Elżbietę Pawlas z ok. ur.,
ojca Franciszka Pawlas w r. śm., dziadków z obu str., ciotkę Annę Thiller z ok. ur. i ks. Wiktora Pielesza 8) za + ojca Paula Glogowski, matkę Elisabeth Bochenek, dziadków z obu
stron oraz o Bożą opiekę z ok 30 ur. i błog.w rodzinie Bochenek, Glogowski
ŚRODA - 13 IX
św. Jana Chryzostoma, bpa i dra K-ła MSZA ŚW. SZKOLNA
18.00 – za + męża Ambrożego Sikora w r. śm., rodziców, braci, siostrę, szwagrów, bratowe
i ++ z pok.
CZWARTEK - 14 IX Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

MSZA DLA MŁODZIEŻY

18.00 – za + Wilibalda Spende (od sąsiadów)
PIĄTEK - 15 IX NMP Bolesnej
12.00 – w int. nowożeńców Krzywania – Guzek
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi o dary Ducha Św. i błog. dla Rafała Iwan z ok.18 ur.
SOBOTA - 16 IX św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, mm.
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Ehrenfrieda Kotysz, dziadków z obu stron, Marię Kotysz i ++ z pok. 2) za + męża Kurta Nocoń, rodz. Nocoń, Czmok,
braci Józefa i Waltera, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, dziadków Biskupek i ++ z pok. 3) za
+ Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa,
Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 4) za + męża Jana, rodz. Pudło, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę, szwagra Bernarda i ++ z pok. 5) za + Annę i Wilhelma Bednorz, Helenę,
Jana, Anastazję Szczepanik, Emilię i Jana Bednorz i ++ z pok. Kowolik, Bednorz 6) w int.
rocz. dz. Zuzanny Warzecha 7) za ++ rodz. Engelharda Popela, Hildegardę i Józefa Grochla, dziadków Pliuchta, Popela, Gawron, Grochla i ++ z pok.

XXIV NIEDZIELA – 17 IX (kolekta na nasz kościół )
8.00 - za ++ dziadków Józefa i Hildegardę Mike, dziadka Erwina Szyszka, dziadków Her
berta i Rutę Lipok, Stanisława i Gertrudę Kańtoch, pok. i ++ sąsiadów
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok 50 ur. Andrzeja Kiszka i 18 ur. córki Anny z pr. o B. błog. i zdr. dla
całej Rodziny
13.00 – w int. nowożeńców Mazurek – Lis
ok. 15.30 – powitanie Pielgrzymów z Góry św. Anny

Ogłoszenia parafialne
10 IX 2017
1. We wtorek oddajemy cześć Najśw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej czyli MB Piekarskiej.
2. W środę Msza św. szkolna dla dzieci.
3. W czwartek obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyż Świętego. W czwartek Msza św. dla
młodzieży. Młodzież, która chce przyjąć Bierzmowanie w trzeciej klasie gimnazjum przygoto
wuje się od pierwszej klasy uczestnicząc w czwartkowych Mszach św.
4. Z piątku na sobotę 22/23 z Gliwic wyruszy X Nocna Pielgrzymka do Rud. Zgłosze
nia od 22.00 w w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach . Opłata 10 zł.
Powrót autokarami. Bilet (5 zł) można wykupić podczas zgłoszeń. Mile widziana wcze
śniejsza rezerwacja: centrum@ddmgliwice.pl, albo w Pyskowicach. Każdy musi mieć
latarkę i kamizelkę odblaskową. Więcej na stronie drugiej dzisiejszego informatora.
5. Pielgrzymka na Górę św. Anny. Wyjazd Pielgrzymów nastąpi w najbliższy piątek - 15
września. Odjazd sprzed kościoła o 7.30. Pielgrzymi z Przezchlebia mogą wsiadać na
swoich przystankach o 7.35. Na kalwarię z Domu Pielgrzyma wyruszymy o 10.00.
Msza św. w intencji Pątników z Góry św. Anny będzie w niedzielę 24 IX o g. 11.00.
6. W przyszłą niedzielę Diecezjalne Dożynki w Rudach. O 11.45 błogosławieństwo koron
żniwnych, o 12.00 Msza św.
7. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 16 IX - Ciasto, Szeja, Bluszcz, Lasota, Cieślik,
Cieślik, Kapek, Sobel, Marek . 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 potrzeby naszego kościoła.

Niech Bóg błogosławi w pracy i nauce!
Św. Jadwigo, módl się za nami!
Zapowiedzi przedślubne
II. Godlewski Grzegorz, Ziemięcice i Marzec Natalia, Bytom
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

