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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 

 
Ojciec Święty Franciszek w encyklice o wierze Lumen fidei napisał: „Wiara rodzi się w spotkaniu 
z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na któ-
rej możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Wiara, którą przyjmujemy od Boga 
jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki 
w czasie”. 

Każde nasze spotkanie z Panem Bogiem umacnia, ale też rodzi naszą wiarę. Sprawia, że sta-
je się ona dla nas światłem pośród mroków naszego codziennego życia. Obserwując bowiem współ-
czesny świat, możemy zauważyć, że jednak nie wszyscy chcą skorzystać z możliwości 
wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. Nie wszyscy starają się pomnażać swoją 
wiarę, która jest warunkiem owocnego nawrócenia.  

Niestety zdarza się, że łatwo wypraszamy  Boga z naszego życia. Żyjemy z dnia na 
dzień, nie przejmując się swoją przyszłością, ani tą bliższą, ani tą dalszą. Bardzo wielu lu-
dzi uważa się za chrześcijan, ale tak naprawdę nie ma to odzwierciedlenia w ich życiu. 

Pismo poucz nas: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę”. Katechizm Ko-

ścioła Katolickiego poucza, że „wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał 
dla naszego zbawienia, jest konieczna do zbawienia”. Bez wiary nie ma zatem zba-
wienia, bo to wiara w Chrystusa zbawia nas.  

Wiara jest darem od Boga; darem, o który należy się troszczyć i który należy pielę-
gnować, zwłaszcza poprzez modlitwę i przystępowanie do sakramentów świętych, które 
uobecniają miłość Bożą do nas. Najważniejsza jest tu przede wszystkim wdzięczna mi-
łość 

Ponieważ „wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczu-
ciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawza-
jem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować” -  jak poucza papież Bene-
dykt XVI. 

W każdym z nas Bóg zasiewa ziarno, które jest najmniejsze ze wszystkich. To Boże ziarno 
wrzucone w glebę ludzkiego serca przyczynia się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi, króle-
stwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. To od nas jednak zależy, jaki ono tak naprawdę owoc 
przyniesie.  
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Intencje  mszalne 14 -  21 VI  2015 
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  Parafian;   
         - 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       
 
PONIEDZIAŁEK   -  15  VI   bł. Jolanty, zak. 
18.00 – za + Alojzego i Martę Biskupek, Agnieszkę i Jana Mynarek, Ilzę, Gerdę, Ernesta, Je 
             rzego i Engelberta          
 
WTOREK    -   16  VI   
15.30 – do B. Op. pw. św. Jadwigi w int. pracowników Zakładu Przetwórstwa Hałdy 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za ++ rodz. Różę i Piotra Kindel, braci 
Henryka i Waltera, siostrę Anielę, pok. Kindel, Gołąbek 2) za ++ rodz. Ernę i Joachima Ma-
inka, Franciszka Gołąbek, dziadków i ++ z pok. 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, 
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za ++ trodz. 
Antoniego i Wandę Pieleń i ++ z pok. Pieleń, Jagielnicki 5) za ++ rodz. Jadwigę i Wilhelma 
Kijas, Anastazję i Henryka Pradela, dziadków, brata Helmuta i Rudolfa , bratowe i ++ z 
pok. 
6) za + męża Helmuta Langer, rodz. Martę i Pawła Langer, Annę i Franciszka Klyszcz, 3 
braci, 3 szwagrów, bratanicę Dagmarę, Jadwigę i Ernesta Grzechca i pok. z obu str. 7) za ++ 
rodz. Wiktorię i Brunona Kalyta, męża Erka Dobias, brata Rudolfa, siostry Helen i Gertru-
dę, pok. Dobias, Kalyta, Biskupek 8) za ++ rodz. Annę i Antoniego Wilczek, Jadwigę i Izy-
dora Nawrath, brata Pawła, szwagra Nigberta, Sonię Podleśny, Józefa Guzowski i ++ z pok. 
Nawrath, Wilczek 9) za+ Brunona i Różę Kowolik, Jana i Helenę Mainka, i ++ z pok. Ko-
wolik, Olbrych, Mainka 10 ) za + Roberta Bagsik (od sąsiadów i znajomych) 11) za + męża 
Norberta Sikora, rodz. Gertrudę i Floriana Sikora, szwagrów, szwagierki, Zofię i Józefa Ma-
terla, braci Alfreda i Franciszka i ++ z pok. 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi 
 
ŚRODA  -  17  VI  św. brata Alberta Chmielowskiego   MSZA  ŚW.  SZKOLNA 

12.00 - w int. nowożeńców Szczudło - Bagsik 
18.00 – za ++ rodz. Franciszkę i Feliksa Pysik, Martę i Jana Sikora, braci Josefa i Francisz 
            ka, Martę i Jerzego Knappik 
 
CZWARTEK  –  18 VI   MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 
18.00 – za + Szczepana Skoludek, pok. Skoludek, Mainka oraz za Ritę i Roberta Dudek 



PIĄTEK  -  19  VI     
18.00 – za ++ rodz. Martę i Franciszka Nicz, brata Karola, siostrę Annę, szwagra Roberta,  
            Gertrudę i Teofila Lissek, rodz. Annę i Stanisława Biskupek, brata Sigfrida,  
            szwagierkę Aneliesę i Edeltraud  i ++ z pok. Galonska, Nicz, Biskupek 
 
SOBOTA    -  20  VI    
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 85 ur. Weroniki Pysik  
             z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA -  21  VI      (kolekta na nasz kościół)               

 8.00 –  za + brata Józefa Mazur, rodz. Eudokię i Stanisława, rodz. z obu stron, Alfreda  
            Skandy i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Erwina Szyszka,  jego rodz. z  
                                                                            obu stron, rodzeństwo i ++ z pok. 
14.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa     
 

Ogłoszenia parafialne 
14 VI 2015 

 
1. Dziś obchodzimy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu. Msza św. o 9.30. Po po-

łudniu od g. 15.00 Biesiada Odpustowa na którą Organizatorzy serdecznie zapraszają.  
2. Dziś po południu o 14.30 zapraszam nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pa-

na Jezusa 
3. Nabożeństwa czerwcowe  będą codziennie po Mszy  św.  za wyjątkiem soboty.  
4. We wtorek przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo ku czci 

św. Jadwigi, naszej Patronki 
5. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży.  
6. W sobotę 20 czerwca Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium w Rudach. Msza o 11.00. 
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 20 VI - Pasternak, Biskupek, Biskupek, Hoin, 

Świeży, Gałąska, Śliwińska. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie 
może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
 

Dziękujemy za łaskę wiary i prosimy – przymnóż nam wiary! 
 

           Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
Zapowiedzi przedślubne 

I. Jędroszkowiak Marek, Szałsza i Jendrysik Monika, Ziemięcice 
I. Nogielski Piotr, Przezchlebie i Nowara Katarzyna, Wilkowice 
 

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 


