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___________________________________________________________________________________ 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję  

w sierpniu 2015r. 
Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! 
Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o 

Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 

Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać 

się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…) 
 
Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany mo-

ralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk 
jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede 
wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. 
Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych 
rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji.  

W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Po-
laków.  

 W obecnych czasach dzieci są  szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami 
społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, 
pornografii, hazardu, komputera, internetu.  

 Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat. Każda 
ilość alkoholu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co 
trzecia kobieta w stanie błogosławionym sięga po alkohol, w tym wiele kobiet wy-
kształconych. Konsekwencje są tragiczne. Dlatego prosimy kobiety planujące po-
częcie dziecka i będące w ciąży, aby nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy 
pierwszego kontaktu i ginekologów, pielęgniarki, położników i położne, aby 
uświadamiali matki o konieczności zachowania abstynencji. Prosimy rodziny, aby 
w tym ważnym czasie były wsparciem w abstynencji matek. 
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 Wielkim wyzwaniem jest także ochrona dzieci przed skutkami nadużywania al-
koholu przez rodziców. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje około 2 mln 
najmłodszych Polaków. Dwoje na troje dzieci w takich rodzinach doświadcza 
przemocy. To właśnie alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej, a nie, 
jak głoszą zwolennicy szkodliwych ideologii, tradycja i religia. Ślady dziecięcych 
traum i zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych życiem w rodzinie z problemem 
alkoholowym, trwają przez całe życie, o czym świadczą poruszające świadectwa 
Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

Poważnym problemem jest  to, że dzieci same sięgają po alkohol i czynią to w 
coraz młodszym wieku. Prawie 90% uczniów trzecich klas gimnazjum przyznaje, 
że przynajmniej raz w życiu piło alkohol. Dziewczęta upodobniły się w szkodli-
wych zachowaniach do chłopców.  

 
Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna i dojrzała postawa rodziców. Dzieci po-

trzebują miłości, uwagi, obecności rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jedno-
znacznych i konsekwentnych przykładów dobrych postaw i zachowań.  

Dziecko, które ma prawdziwych wychowawców i przyjaciół w swoich rodzi-
cach, rodzeństwie, dziadkach i krewnych, nie będzie szukać ucieczki w alkohol i w 
inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profilaktyki jest uczenie dzieci, 
jak mają żyć mądrze, uczciwie, pracowicie, jak mają wzrastać w miłości i święto-
ści.  

 
Siostry i Bracia! 
 Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chry-

stusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, władze 
rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a służby porządkowe i sądy 
jego egzekwowaniem. 

Słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy każdego dnia w różnych rolach wypełniają piękną, 
choć tak trudną misję ochrony trzeźwości Narodu. Oby to wielkie zaangażowanie 
było zasiewem, który wyda stokrotny plon w przyszłości.  

 
 W naszych modlitwach polecajmy polskie dzieci i polskie rodziny, cały Kościół 

i naszą Ojczyznę wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Pani i 
Królowej Narodu Polskiego.  
 

+ Tadeusz Bronakowski 
Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości 

 

 

 



Intencje  mszalne 2 -  9  VIII 2015 
 

XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  2  VIII      (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duch.) 

 8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i  

            Karola Wicha, rodzeństwo i Henryka Kudlek 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  za + ojca Józef Czempik oraz dziadka  

                                                                     Erwina Szyszka i ++ z pok. Czempik, Szyszka 

 
PONIEDZIAŁEK   - 3  VIII    
 8.00 – int. wolna 

 

WTOREK    -   4  VIII     św. Jana Marii Vianneya,  kapł. 
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz.  Cecylię i Franciszka Da-

niel, 2 synów Pawła i Rajnholda, Adelę i Syna Mariusza, męża, teściową Pasternak, ++ z 

rodz. Daniel, Pasternak, Dworaczek, Sowicki, Barteczko  i d. w cz.c. 2) za + męża i ojca 

Helmuta Kapek, teścia  Józefa, rodz. Marię i Kazimierza, ++ z pok. i d. w cz 3) za + matkę 

Alicję w dn. ur., ojca Pawła, dziadków Jarocki, Woźny i ++ z pok. 4) za ++ rodz. Klarę i 

Rudolfa Bagsik, Helenę i Bernarda Kloska, męża Bernarda, braci Waldemara, Jerzego i Ste-

fana, bratową Ilzę i ++ z pok.  5) za ++ rodz. Karola i Marię Glagla, męża Hansa i dziad-

ków z obu str. 6) za ++ rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna Adolfa, córkę Adelajdę, 

rodz. Annę i Jerzego Cebula, dziadków z obu stron, ++ z pok. i d. w cz.c. 7) za + męża Eu-

geniusza w 6 r. śm, ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron  8) za + męża Gerarda, rodz. Szlo-

sarek, Dudek, siostry  Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 3 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 9) 

za + Emilę Matlok (od sąsiadów) 10) za + ojca Henryka Kwieciszewskiego w  r. śm., 

dziadków z obu str. 11) za + Helenę Kurpios  (od sąsiadów) 

 

ŚRODA  -  5  VIII  
 8.00 – int. wolna 

 

CZWARTEK  –  6  VIII    Święto Przemienienia Pańskiego  
DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

 8.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego,  szczególnie z naszej Parafii 

 
PIĄTEK  -  7  VIII   I-szy piątek 
 8.00 – za Parafian,  a szczególnie w int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 
SOBOTA    -  8  VIII   św. Dominika, kapł.   
18.00 – int. wolna 

 
XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  9  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,  Ambrożego, Sikora, 2 siostry, Oty- 

            lię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz 

 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;   



 

Ogłoszenia parafialne 

2 VIII 2015 

 

 

1. W dzisiejszą niedzielę 2 VIII można zyskać odpust „Porcjunkuli”. Warunki: Spowiedź i  

   komunia św., nawiedzenie kościoła, odmówienie Wierzę w Boga ... i Ojcze nasz..., do  

   wolna modlitwa w int. Ojca św. oraz wolność od jakiegokolwiek grzechu, nawet po 

   wszedniego 

2. W czasie wakacji Msze w ciągu tygodnia są rano. We wtorek wieczorem.  

3. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte). 

4.  W czwartek obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego. 

5.  W I-szy piątek miesiąca zapraszam na Mszę św. w int Parafian, a szczególnie w   

    int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

6.  W piątek odwiedzanie chorych od g. 10.00. Zgłoszenia w zakrystii. 

7.  Do 16 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 145 Parafialną Pielgrzym 

    kę na Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża św.   

    w dniach 11 – 13 września. Opłaty  za autobus 40 zł. Noclegi dla kobiet po 10 za 1  

    nocleg, a mężczyźni po 15 zł. Już dziś zachęcam do licznego udziału. Nie zostawiajmy  

    też tej decyzji na sam koniec.  

8.   XXIII Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się dnia 20.08.2015  

     (czwartek).  Zakończenie pielgrzymki dnia 22.08.2015 r. (sobota) Eucharystią na Ja   

     snej  Górze. Zapisy w Parafii MBNP w Pyskowicach. 

9.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 8 VIII - Balicki, Korzeń, Kałuża, Grofik, Langer,  

    Kropsz, Kałuża, Malczewski . Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie  

       może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

10.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. W  

      przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

    
 
 

 
Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 

 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 

 

 

 

 

 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 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  


