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Drodzy Parafianie!
Współczesnego człowieka cechuje bardzo praktyczne podejście do rzeczywistości. Chętnie
tworzy wynalazki, które skupiają w sobie wiele różnych funkcji. Im więcej jakieś urządzenie może ich pełnić, tym bardziej jest przydatne, cenne i pożądane.
Podobnego sposobu myślenia można by się dopatrzeć w postawie uczonego z dzisiejszej
Ewangelii. „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” Jego pytanie o
największe przykazanie wyraża pragnienie skondensowania całego Prawa w jednej formule,
aby w ten sposób uchwycić jego istotę.
Jezus wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Naucza, że największym przykazaniem
jest miłość. W niej streszczają się wszystkie wymagania, jakie Bóg stawia człowiekowi oraz
wszystkie obowiązki, jakie ten ma wobec Boga i bliźniego.
Problem w tym, że nasze rozumienie miłości bardzo często idzie dziś w kierunku uczuć,
które same przez się są chwilowe; przemijają, zmieniają się, szybciej, niż można to sobie
wyobrazić.
Miłość natomiast jest ciągłym wysiłkiem, który trzeba podejmować każdego dnia od
nowa. I nie jest ona zarezerwowana dla jednej, najdroższej nam osoby czy wyłącznie dla
naszych najbliższych.
Miłość, o której mówi dziś Jezus, ogarnia każdego bez wyjątku.
Ona bowiem uczy nas przekraczać różnorakie granice, które stawia przed nami codzienność naszego życia. Dzięki niej pokonujemy bariery ludzkich układów, antypatii, a nawet
doznanej krzywdy, którą czasami tak trudno jest zapomnieć.
Matka, która znosi i wybacza krzywdy od swych dzieci. Dziadek, który w cichości swojej, przyjmuje kpiny od kochanych wnuków, bo nie zna się na komputerze.
Jednakże trzeba nam wiedzieć, że kto stosuje na co dzień zasadę miłości może być pewien, że jego życie wypełni się sensem i przyniesie dobre owoce teraz i w wieczności.
Drodzy. Wszystkie ludzkie teorie miłości zawodzą w konfrontacji z Miłością, która całkowicie składa siebie w ofierze. W Jezusie Chrystusie miłość Boga i bliźniego ma swój najdoskonalszy wzór. Każdy gest Mistrza, każde Jego słowo podyktowane było miłością. Nikt
nie kochał bardziej niż On.
Kto zatem pragnie doświadczyć pełni miłości, może ją odnaleźć jedynie w Chrystusie.
Podobnie kto chce wypełnić prawo miłości do końca, może naśladować tylko Jego.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Wyjścia
Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się,
usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz
postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem
słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on
żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

PSALM RESPONSORYJNY:

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w
Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni
sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od
bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna,
którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich,
uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w
Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Intencje mszalne 29 X – 5 XI 2017
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
PONIEDZIAŁEK - 30 X
17.45 – za + Andrzeja
WTOREK - 31 X
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Adolfa Szyguła, syna Sebastiana,
Marię, Stefana, Pawła Poloczek, Anastazję, Stefana, Jana, Rajnholda Szyguła, Anielę i Mieczysława Lisieckich i ++ z pok. Szyguła, Poloczek 2) za + Janinę Piernikarczyk (od chrześnicy Anny Dul) 3) za + Reincholda Troszka, rodz. Annę, Wilhelma, Emilię i Pawła Jarosz i
++ z pok. 4) za + Martę i Józefa, brata Wendelina, jego żonę Elżbietę Lis, 3 siostry, 3 szwagrów, Franciszkę i Ludwika Wołoszyn, dziadków i pok. z obu str. 5) za ++ rodz. Anę i Antoniego Wilczek, Adelajadę i Jana Thorz, babcie, dziadków, szwagrów Gintera, Ingberta i
Ernesta, pok. z obu str. 6) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 55 rocz.
ślubu 7) za ++ z rodzin Dudek, Cebula, Ślimak, dziadków i krewnych
ŚRODA - 1 XI UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za ++ rodz. Jadwigę i Franciszka Klaczek, syna Bernharda i jego żonę, córkę Ga
brielę, męża Wilibalda, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 6 synów, synową i pok.
11.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodziców, brata, ojca
chrzestnego, ++ z pok. oraz o błog. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz
CZWARTEK - 2 XI WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

9.15 – do B. Op pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł z ok. 80 ur. Rajnholda
Grzegorczyk z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny
18.00 – za wszystkich zmarłych, a szczególnie polecanych w zaleckach
PIĄTEK - 3 XI I-szy piątek
18.00 – w int. wszystkich Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Piotra Wienchol
SOBOTA - 4 XI św. Karola Boromeusza, bpa I-sza sobota
8.00 – w int. czcic. Różańca św.; za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda,
teściów, brata Jacka, bratową, szwagrów, dziadków i pok.
18.00 - za +męża Helmuta Langer w 4 rocz. śm., rodziców i pok. z obu stron.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 XI (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne )
8.00 – za ++ rodz. Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Joannę i Fran
ciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + męża Marka Śliwińskiego z ok. ur. i
14.30 – Różaniec za zmarłych
++ z pok.

Ogłoszenia parafialne
29 X 2017

1. Zapraszam serdecznie na Różaniec o 14.30.
2. W kancelarii są przyjmowane intencje za zmarłych na przyszły rok. Można je również
składać wypisane na kartkach.
3. W środę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.00 i 11.00. Po południu o 14.30 nabożeństwo i procesja na cmentarz.
4. W czwartek w Dzień Zaduszny Msza św. rano o 9.15 i wieczorem o 18.00.
5. Odpusty zupełny za zmarłych można uzyskać w następujący sposób:
a) 1 XI od południa i cały dzień 2 XI nawiedzić kościół, odmówić Wierzę... i Ojcze nasz...,
modlitwa w int. Ojca św., wolność od grzechu i przyjęcie Komunii św.
b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych w dniach od 1 do 8 XI
(w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy).
6. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od czwartku przed Mszą św. czyli o 17.30.
7. Od dziś można składać zalecki za zmarłych. (skrzynki na bocznych ołtarzach)
8. Zachęcam do nabywania zniczy Caritasu (3 zł) oraz różnych kalendarzy na przyszły rok.
9. Krzyżyk przy Komunii św. udziela się dzieciom niesionych lub trzymanych za rękę przez opiekuna. Dzieci same nie przychodzą.
10. DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ serdecznie zaprasza małżonków na warsztaty komunikacji małżeńskiej nt . KOCHANIE, POROZMAWIAJ ZE
MNĄ!, które odbędą się 4 listopada 2017 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II
w Gliwicach, obok katedry. Zgłoszenia pod adresem internetowym: www.dorodzin.pl.
11. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 4 XI - Gałązka, Stera, Kapica, Miczka, Ślimak,
Dudek, Gawlik, Mańka . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.
12. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. We Wszystkich Świętych kolekta na nasz kościół. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

Ciebie Boże wielbimy wraz ze wszystkimi świętymi!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek po Różańcu, czwartek po Mszy św.
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

