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Drodzy Parafianie!
Miej cierpliwość nade mną - chciejmy się dziś zatrzymać przy tych słowach.
Myślimy często, że zwłaszcza ten, kto ma więcej pieniędzy lub pełni wyższe stanowisko,
powinien być sprawiedliwy wobec innych - biedniejszych czy swoich podwładnych. A przecież każdy z osobna powinien poczuwać się do sprawiedliwości.
Słowo „rozliczenie", które pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, przypomina między innym o tym, że sprawiedliwość ma charakter dwustronny i dotyczy każdego z nas. W miarę
łatwo przychodzi nam bowiem rozliczać i oceniać innych, sami jednak nie lubimy być przez
nikogo oceniani czy rozliczani. Przykład, który ukazuje nam Ewangelia, nie jest więc bynajmniej z dalekiej przeszłości. Pokusa używania dwóch miar, jednej dla siebie, drugiej dla
innych, jest wciąż aktualna, a może nawet silniejsza niż dawniej.
Drodzy. Czytając dziś słowo Boże, powinniśmy przede wszystkim pomyśleć, jaka jest
nasza odpowiedź na wołanie bliźniego: „miej cierpliwość nade mną". Chodzi przecież o to,
by każdy z nas, bez względu na stan posiadania czy władzę, miał taką właśnie wrażliwość
na drugiego człowieka, jaką widzimy u króla rozliczającego się ze swymi sługami, oraz byśmy potrafili używać miary miłosierdzia nie tylko w stosunku do siebie, lecz również w stosunku do naszych bliźnich.
Pytamy więc, jak wygląda nasza cierpliwość, tzn. sprawiedliwość wobec tych, którzy
mają prawo od nas jej oczekiwać? Czy potrafimy być jak król, o którym słyszymy w czytanym dziś fragmencie Ewangelii, czyli ludźmi wymagającymi, oczekującymi uczciwości i
sprawiedliwości od innych, ale jednocześnie spoglądającymi miłosiernie na każdego, kto
znajduje się w potrzebie?
I czy umiemy z wdzięcznością i odpowiedzialnością przyjmować dobroć, a czasem i miłosierdzie, które okazują nam inni ludzie?
Ani jedna, ani druga postawa nie jest czymś łatwym do osiągnięcia. Taką jednak drogę
wskazuje nam Pan.

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 17 - 24 IX 2017
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. 15.00 – powitanie Pielgrzymów z Góry św. Anny
PONIEDZIAŁEK - 18 IX św. Stanisława Kostki, zak. Patrona Polski
18.00 – za + brata Joachima, rodz. Łucję i Franciszka Miczka, dziadków Joannę i Francisz
ka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
WTOREK - 19 IX
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Ryszarda Mainka i rodziców
2) za + męża Wojciecha Nogielski, synowe Danutę i Katarzynę, teściów Emilię i Józefa
Nogielski, Leopolda Ślenczek, szwagra Heinza i ++ z pok. z obu str. 3) za + Jadwigę Musioł (od sąsiadów) 4) za ++ rodz. Barbarę i Richarda Miosga, siostrę Elżbietę, szwagra Gerharda Szczecina, 2 braci Georga i Ernesta, i ++ z rodzin Miosga, Fuchs 5) za + Ernesta Nawrath (od kolegów i koleżanek z pracy) 6) do B. Op. pw św. Jadwigi z podz. za otrzy. ł. z
ok. 50 ur. Beaty Kulosa z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 7) za + Karola i Marię Glagla,
2 synów, synowe, męża Hansa, Adelajdę i Maxa Kroll, 2 braci 8) za + Wilibalda Spende (od
Rodziny Glagla) 9) za + Maksymiliana Buchcik, żonę Krystynę, Wilibalda Smolik i pok.
ŚRODA - 20 IX św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy, mm. MSZA ŚW. SZKOLNA
18.00 – za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, męża Horsta Cieślik, rodz. Juliannę i Alojza,
dziadków z obu stron i ++ z pok.
CZWARTEK - 21 IX św. Mateusza, Ap. i Ew.

MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – za ++ rodz. Jerzego i Małgorzatę Grzegorczyk, dziadków Blach, Grzegorczyk, bra
ta Gintera, szwagra Emila, bratową, bratanka i ++ z rodz. Larysz, Lindel
PIĄTEK - 22 IX
18.00 – za + męża Helmuta Kapek, teścia, rodziców, dziadków i pok.
SOBOTA - 23 IX św. o. Pio z Pietrelciny, kapł.
18.00 - za ++ rodz. Alojzego i Martę Biskupek, Romana i Augustynę Porwoł, męża Ernesta, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra Engelberta, Rafała i Elfrydę Nierobisz i ++ z pok.
XXV NIEDZIELA – 24 IX (kolekta na Stolicę Apostolską)
8.00 - za + Roberta, Annę i Karola Wicha, 5 braci, 2 siostry, Edytę, Emila i Alfreda Wil
czek i Henryka Kudlek
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i Pielgrzymów z Góry św. Anny
- do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 50 rocz. ślubu. Jadwigi i Jana
Molenda z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny

Ogłoszenia parafialne
17 IX 2017
1. Dziś powitanie Pielgrzymów z Góry św. Anny ok g. 15.00.
2. W poniedziałek czcimy św. Stanisława Kostkę Patrona Polski i Młodzieży
3. W środę po Mszy św. spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.
4. W środę Msza św. szkolna dla dzieci.
5. W czwartek Msza św. dla Młodzieży. Młodzież, która chce przyjąć Bierzmowanie w trzeciej kla
sie gimnazjum przygotowuje się od pierwszej klasy uczestnicząc w czwartkowych Mszach św.
6. Spotkanie Rodziców dzieci I-szokomunijnych w piątek o 18.30 w kościele.
7. Z piątku na sobotę 22/23 z Gliwic wyruszy X Nocna Pielgrzymka do Rud. Więcej na
stronie drugiej dzisiejszego informatora.
8. Nasza Msza dziękczynna za żniwa będzie w niedzielę 1 października.
9. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 23 IX - Griksa, Lachtara, Popiełkiewicz, Rutkowski, Heiter, Wyleżoł, Niedbalski, Kwaśniok. 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. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Stolicy
Apostolskiej

Niech Bóg błogosławi w pracy i nauce!
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

