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Drodzy Parafianie!
Dzisiejsza liturgia słowa - a w sposób szczególny ewangelia -przestrzega przed fałszywym i obłudnym postępowaniem, zachęcając jednocześnie do bycia prawdziwym uczniem i świadkiem Jezusa.
Wsłuchując się w teksty czytań mszalnych, zauważamy, iż zasadniczo odnoszą się one do tych,
którzy zostali wybrani i powołani do głoszenia Bożego słowa – do ówczesnych, ale i dzisiejszych uczonych w Piśmie czy kapłanów .
W pierwszym czytaniu prorok Malachiasz wypomina kapłanom, że jeśli nie będą postępować
zgodnie z wolą Bożą i czcić Bożego imienia, to spotka ich za to zasłużona kara.
Temat ten podejmuje również Jezus w ewangelii, gdzie zwraca uwagę swoich uczniów, aby
nie postępowali tak jak faryzeusze: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co warn polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Mówią
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona,
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą."
To mocne słowa. Jednakże, czy tylko kapłani są narażeni na bycie obłudnikiem, kłamcą, nieszczerym?
Te słowa są przestrogą dla każdego ucznia Chrystusa.
Od momentu chrztu jesteśmy wezwani do tego, aby nasze życie nieustannie było potwierdzeniem
prawd zawartych w Ewangelii.
A jakim jestem uczniem Jezusa? Takim, który swoją postawą daje innym świadectwo o przynależności do Boga i Kościoła, a może wręcz przeciwnie - moja postawa mówi zupełnie co innego?
Drodzy. Nie można być prawdziwym chrześcijaninem, jeśli pośród codzienności nie jesteśmy
autentycznymi wykonawcami Ewangelii. Jeśli robimy to tylko na pozór, bo tak wypada, to wcale
nie różnimy się od faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którym zależało tylko i wyłącznie na sobie i
swojej własnej pozycji, na tym, aby inni ich chwalili i doceniali.
Prawdziwy uczeń Jezusa to człowiek czystego i prostego serca, który na co dzień żyje według
Ewangelii, będąc równocześnie jej świadkiem. Dlatego prośmy Chrystusa: Panie Jezu, chroń
mnie od obłudy i nieszczerego postępowania! Wspieraj nas, byśmy żyli Twoim słowem i świadczyli w codziennym życiu poprzez miłość, że należymy do Ciebie. Amen.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza
Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi
Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo.
Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi
Pan Zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń.
Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego
oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?»

PSALM RESPONSORYJNY: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą
Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od
nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako słowo
Boga, który działa w was, wierzących.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary
wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają
swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,
bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony».

Intencje mszalne 5 - 12 XI 2017
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
++ z pok.
14.30 – Różaniec za zmarłych
PONIEDZIAŁEK - 6 XI
18.00 – za + Janinę Piernikarczyk (od sąsiadów z ul. Mikulczyckiej)
WTOREK - 7 XI
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik 2) za + żonę Ilzę
Bagsik, rodz. Martę i Aloisa Biskupek, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, szwagierkę Gerdę,
4 szwagrów i ++ z pok. 3) za + Barbarę Dziuba w r. śm., jej męża, brata, rodziców, dziadków i ++ z pok. 4) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk. Ziemięcic) 5) za + Piotra Wienchol (od Karoliny z Rodziną) 6) za + Janinę Piernikarczyk w 30 dz. po śm. 7) za + Eryka i
Helenę Musioł, ciotkę Gertrudę Ganszczyk 8) za ++ rodz. Adelajdę i Alfreda Koziol, Ewalda Fliegel, dziadków, pokrewieństwo i d. w cz.c. 9) za + ojca Pawła, matkę Rutę, teściów,
szwagra i pokr. z obu stron
ŚRODA - 8 XI
MSZA DLA DZIECI
18.00 – za + Helmuta, Rozalię i Ludwika Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina i Jerzego
Długosz, Dorotę i Konrada Kubicki, dziadków Tomanek
CZWARTEK - 9 XI Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Danuty z pr. o B. bł. i
zdr. dla całej Rodziny
PIĄTEK - 10 XI św. Leona Wlk, pap. i dra K-ła
18.00 – za + ks. Reinholda Scholza w 60 r. śm. i za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk.
Ziemięcic)
SOBOTA - 11 XI św. Marcina z Tours, bpa
11.00 – pogrzeb + Joachima Glasdera
18.00 - za + Marię Szyszka w r. śm., jej męża Pawła, 2 synów, synową i ++ z pok.
- w int. rocz. dz. Emilii Rother
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 XI (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna
na „Kościół w Potrzebie” )
8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w rocz. śm., rodziców z obu stron
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi o dary Ducha
Świętego dla Martyny Wilczek z ok 18 ur. i błog. dla całej Rodziny
14.30 – Nieszpory

Ogłoszenia parafialne
5 XI 2017

1. Zapraszam serdecznie na Różaniec za zmarłych o 14.30.
2. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany do wtorku o 17.30.
3. W kancelarii są przyjmowane intencje na przyszły rok. Można je również składać wypisane na kartkach. Kartki do dziś złożone są do odbioru w zakrystii.
4. W środę Msza św. dla dzieci. W czwartek Msza św. dla młodzieży.
5. W czwartek obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
6. W sobotę przypada święto państwowe 99 rocz. odzyskania niepodległości.
7. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 11 XI - Ulfik, Lis, Semak, Jacek, Spende, Lubicki,
Biskupek, Kozak, Kosiński . 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 na Diecezję i Seminarium Duchowne. W przyszłą
niedzielę kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie”.

Ciebie Boże wielbimy!
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

