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Drodzy Parafianie! 

Uczeni w Piśmie zarzucają Jezusowi, że „przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy". Chcą 
w ten sposób zdyskredytować Pana Jezusa. Jezus odpiera ich zarzuty, ukazując logiczną 
sprzeczność w ich rozumowaniu pytając ich: „Jak może szatan wyrzucać szatana?". 

Szatan bowiem sprzeciwia się oddaniu swojej własności, czyli człowieka opanowanego przez 
grzech, tak jak mocarz nie pozwala na ograbienie się z majątku. Szatan pragnie za wszelką cenę 
zachować swój stan posiadania, także poprzez wmawianie człowiekowi, że faktycznie nie ist-
nieje i nie ma żadnego wpływu na jego życie i postępowanie.  

W drugiej części dzisiejszej ewangelii poznajemy bardzo trudną naukę Jezusa o grzechu 
bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. W ciągu wieków Kościół w swoim nauczaniu wy-
odrębnił listę grzechów, które nazwał grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Pokazują 
one różne oblicza grzechu bluźnierstwa wobec Ducha Świętego: 1.Grzeszyć zuchwale w 
nadziei miłosierdzia Bożego. 2.Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. 3. Sprzeciwiać się 
uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej. 5. 
Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia. 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do 
śmierci. 

Grzechy te są ucieleśnieniem postawy człowieka, który uważa, że Bóg w ogóle do zbawienia 
nie jest mu potrzebny, albo powątpiewa, czy Bóg może i chce go zbawić, albo wreszcie zakłada, 
że wystarczy na końcu życia się nawrócić, aby trafić do nieba. Jak  uczy św. Jan Paweł II: „Bluź-
nierstwo przeciw Duchowi Świętemu polega na radykalnej odmowie przyjęcia tego od-
puszczenia, którego wewnętrznym szafarzem jest Duch Święty... Jeśli Chrystus mówi, że 
bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w 
przyszłym życiu, to owo «nie-odpuszczenie» związane jest przyczynowo z «nie-pokutą» - to zna-
czy z radykalną odmową nawrócenia się. Ta zaś oznacza odmowę sięgnięcia do źródeł od-
kupienia, które «zawsze» pozostają otwarte w ekonomii zbawienia, w której wypełnia się po-
słannictwo Ducha Świętego" (tamże). Te grzechy istnieją i to całkiem realnie. Co zatem zrobić, 
aby ustrzec się grzechów przeciwko Duchowi Świętemu? 

Trzeba nam przychodzić do Jezusa, aby jak najlepiej pełnić wolę Bożą, czyli, inaczej mó-
wiąc, iść za natchnieniami Ducha Świętego. A Duch Święty zawsze będzie nas motywował 
do spotkań z Chrystusem w Eucharystii. Komunia św. to miłość Boża w której doświad-
czamy jak słodki jest Pan. Kochajmy więc Pana, bo serce Jego, żąda i pragnie serca na-
szego. Dla nas Mu włócznią boleść zadana. Kochajmy Pana. 
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Intencje  mszalne 7 VI  -  14 VI  2015 
 
88 ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  -  7  VI      (kolekta na Diecezję i WSD                   
                                                                    oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności)               
  8.00 –  za + Roberta, Annę i Karola Wicha, rodzeństwo Edytę, Emila, Alfreda Wilczek  
              oraz  + Henryka Kudlek 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ fundatorów i budowniczych na- 
            szego kościoła, ++ księży, siostry zakonne i ++ parafian 
 
14.30- Nieszpory w uroczystość konsekracji naszego kościoła oraz święcenie pojazdów 
 
PONIEDZIAŁEK   -  8  VI   św. Jadwigi  Królowej 
18.00 – za + Ernesta, Gintera, Amalię i Pawła Kłaczka, Jana i Bertę Lasończyk, Jadwigę  
             i Teodora Oleszko 
            
WTOREK    -   9  VI   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za ++ rodz. Adolfa i Otylię Kernert, te-
ściów Jadwigę i Martina Placzek i ++ dziadków 2) za ++ rodz. Elżbietę i Antoniego Kowo-
lik, synów Herberta i Alfreda, córkę Adelajdę, Franciszkę i Piotra Pieczka 3) za + matkę 
Alicję Woźny w I r. śm., ojca Pawła, dziadkówJarocki, Woźny i ++ z pok. 4) za ++ rodz. 
Otylię i Leona Czmok, brata Ernesta, siostrę Barbarę, szwagra, teściów, dziadków i pok. 
Czmok, Kowolik 5) za + syna Krystiana Schneider, rodz.  Marię i Karola w r. śm. 6) za + 
ojca Jerzego w r.śm, matkę Felicję, Pawła i Marię Glagla i ++ z pok. 7) do B. Op. pw.  św. 
Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Felicji Gołąbek z pr. o bł. i zdr. 8) za ++ rodz. An-
nę, Stanisława i Zigfrida Biskupek, Martę, Franciszka i Karola Nicz, Annę i Roberta Fiołek 
i ++ z pok. 9) za + ojca Norberta Sikora w r. śm 10) do B. Op. pw. św. Jadwigi  o zdrowie 
dla Grażyny 11) za + Marię Pysik i ++ z pok. 
 
ŚRODA  -  10  VI    bł. Bogumiła, bpa     MSZA  ŚW.  SZKOLNA 
18.00 – za + córkę Edeltraudę z ok ur. oraz za + męża 
 
CZWARTEK  –  11 VI   św. Barnaby,  A. MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – za + ojca Władysława Banaś, Karola Spende i ++ z pok. Banaś, Spende, Osiniak,  
            Niebert 
 
PIĄTEK  -  12  VI    UROCZ. NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA     
                               ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  O  UŚWIĘCENIE  KAPŁANÓW    
18.00 – za Parafian i czcic. Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Karola Słodczyk w I r. śm, 
 
SOBOTA    -  13  VI   Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny   
 
18.00 – za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodz. Czmok, Nocoń, braci  
            Waltera i Józefa, dziadków Biskupek i ++ z pok. 
 



XI NIEDZIELA ZWYKŁA -  14  VI      (kolekta na nasz kościół)               
 8.00 –  za ++ dziadków Józefa i Hildegardę Mike, dziadka Erwina Szyszka, Herberta i Ru 
              tę Lipok, Stanisława i Gertrudę Kańtoch 
 9.30 – odpust w kapliczce w Przezchlebiu za wszystkich  mieszkańców Przezchlebia;   
         - do B. Op. pw.  św. Jadwigi i św. Antoniego z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Jana  
           Wolny z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny;  
        - do B. Op. pw. MB, św. Judy Tadeusza i św. Antoniego z podz. za pomoc i życzliwość  
          mieszkańców Przezchlebia 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z  
            podz. za otrzym. ł. z ok. 25 rocz. ślubu Piotra i Katarzyny Kroll z pr. o bł. i zdr. dla  
            całej Rodziny 
14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa       

Ogłoszenia parafialne 
7  VI 2015 

 
1. Dziś obchodzimy 88 rocz. poświęcenia naszego kościoła. 
2. Składam serdeczne podziękowania tym, którzy przygotowali tak pięknie ołtarze, 

Liturgicznej Służbie Ołtarza, szafarzom, organiście, pocztom sztandarowym, nio-
sącym baldachim i wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała. 

3. Dziś po południu o 14.30 zapraszam nieszpory w uroczystość konsekracji naszego 
kościoła z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Zapraszam dzieci komunijne w 
strojach i młodsze  dzieci do sypania kwiatów do czwartku włącznie. Po nieszporach 
święcenie pojazdów. 

4. Nabożeństwa czerwcowe  będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży.  
6. W środę po procesji  spotkanie marianek. 
7. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Poświęcenie wianków i ziół. 
8. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego  Serca Pana Jezusa oraz  Świa-

towy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. (Nie ma postu) 
9. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu. 

Msza św. o 9.30. Po południu od g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy 
serdecznie zapraszają. 

10. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 13 VI - Griksa, Lachtara, Popiełkiewicz, Rutkow-
ski, Heiter, Wyleżoł, Niedbalski, Kwaśniok. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w da-
nym  dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

11. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-
zji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Świątynię Bożej Opatrzności. 

Dziękujemy Ci Boże za obecność w naszej świątyni! 
 

           Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie,   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 1240 1343 1111 0000 2359 2502 



 

 

 

 


