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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy! 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 

dniu ostatecznym" - usłyszeliśmy przed chwilą słowa Jezusa Chrystusa. To już ostania 
część nauki Jezusa o Chlebie Żywym.  

A jak zareagowali Jego uczniowie? „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" – sły-
szymy. „Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc do 
Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?” 

 „Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać?". Nauka o przymierzu z Bogiem - 
o Bożych przykazaniach, o świętości małżeństwa, jego nierozerwalności, o wierności i 
uczciwości małżeńskiej, a także nauka o wspólnej Eucharystii, wspólnej modlitwie, na któ-
rej można budować jak na skale 

Tak, trudna jest mowa Boża. Trudna, bo nic, co dobre, nie przychodzi łatwo. Osiągnię-
cie szczęścia wymaga wysiłku. Wystarczy spytać sportowców, jak wywalczyli medale, 
wystarczy spytać uczonych -jak doszli do wielkich odkryć, wystarczy spytać alpinistów - 
jak zdobyli szczyty... Szczęście nie jest chwilową przyjemnością, mirażem. Szczęście 
buduje się codziennością, życzliwością, wzajemną troską, wypełnianiem obowiązków, 
przyjaźnią, które są podstawą chrześcijańskiej miłości, które są podstawą szczęścia w 
małżeństwie i rodzinie. 

Miejscem szczególnie ukochanym przez Boga, tą przestrzenią pobłogosławioną, uświęconą jest 
przestrzeń między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi, przestrzeń małżeństwa i rodziny, Kościół do-
mowy. Pan Bóg błogosławi miłości  mężczyzny i kobiety - i stają się oni jednym ciałem, małżeń-
stwem, tworzą rodzinę, która jest naturalnym miejscem dla przekazania życia, zrodzenia i wycho-
wania dzieci. To jest dar, przywilej i zadanie od samego Boga. Tego żadna władza nie może zmienić. 
Nie ma takiego prawa. Trzeba bowiem bardziej słuchać Boga niż ludzi. Małżeństwo - czyli nieroze-
rwalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety - jest czymś naturalnym i zarazem świętym. 

Kościół jest zawsze wspólnotą ludzi wierzących, którzy często też są słabi, bo są ludźmi, a nie 
aniołami. Jest tutaj świętość i zarazem słabość,  grzech.  

Dlatego mimo grzechu – a może właśnie dlatego, że jestem grzeszny, przychodzimy do Jezusa po 
Jego pokrzepienie, łaskę po Jego boski pokarm – Chleb Żywy. Tym bardziej potrzebujemy wówczas 
Boskiego lekarza i jego lekarstwa, jakimi są rozgrzeszenie i Komunia św.  

Nie chcemy odchodzić od Jezusa. Ale tym bardziej lgnąć do Niego im bardziej jesteśmy słabi. 
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” 
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Intencje  mszalne 23 - 30  VIII 2015 
 

XX I NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  23  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za++ rodz. Annę i Alojzego Bednorz, córkę Bernadetę, siostrę Jadwigę, jej męża i  
            ++ z rodzin Bednorz, Massarczyk, Klossek 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz.  
                             ł. z ok 40 r. śl. Anny i Tadeusza Klimala z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 
 
PONIEDZIAŁEK   - 24 VIII   św. Bartłomieja, Ap. 
 8.00 – za ++ rodz. Johannę, Krystynę i Romana Miczka, Edytę i Emila Wilczek i 2 szwa   

grów 
WTOREK    -   25  VIII      
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ ojców Erwina Szyszka, Engel-
harda Popela, dziadków Popela, Szyszka, Buchta i pok. z obu str. 2) za + Mariana Zorawik 
w I r. śm. 3)  za + ojca Tomasza Boczar w  r. śm., matkę Anastazję, brata o. Antoniego, te-
ściów Konrada i Marię Molenda 4) za + Marię Pysik, jeje rodziców, rodzeństwo i ++ z pok. 
5) za + Dariusza, Siegberta Mróz, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, Rajnholda Mróz, 
Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, Józefa Giebel i ++ z pok. z 
obu str. 6) za + brata Augusta Lanik w 30 dz. po śm., jego żonę Cecylię i ++ z pok. Lanik, 
Sekuła, Kudlek 7) do B. Op. pw.MBNP  i św. Jadwigi z podz. za  otrzym. ł. z ok. 25 rocz. 
śl. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny 8)za +żonę Ewę Glasder, rodziców Glasder, Brylok, 
brata Alojzego i ++ z pok. 9) za ++ rodz. Marię i Helmuta Grzeganek, męża Stanisława Łu-
kasiewicza, btata Joachima Szmatloch, dziadków z obu str. 10)za + ojca Gerharda Mainka 
w dn.ur., matkę Krystynę, dziadków Mainka, Buchta, Stefański, Gabrych, wujka Alfreda 
Buchta i ++ z pok. Mainka, Buchta, Błażytko 11) za + ojca chrzestnego Pawła Kudlek, jego 
żonę Martię, matkę chrzestną Marię Ploch i jej męża Ryszarda 12) za ++ rodz. Helenę i 
Eryka Musioł, teścia Engelberta Janik, Gertrudę Ganszczyk i ++ z pok. 13)za + męża Jana 
Najbar, rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczak, Zofię i Mieczysława Kowal 
i  pok. 
 
ŚRODA  -  26  VIII   UROCZ.   NMP   CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 8.00 – za + Antoniego i Klarę Griksa i ++ z pok. Liszka, Griksa 
 
CZWARTEK  –  27  VIII  św. Moniki            
 8.00 – za + Lidię Frychel w I r. ś. 
 

PIĄTEK  -  28   VIII   św. Augustyna, bpa i dra K-ła                                                                                          
 8.00 – za + Norberta i Józefa Janik, Łucję i Ryszarda Szczeponik, Sebastiana Szyguła 
 
SOBOTA    -  29  VIII    Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 
 

18.00 – za + męża i ojca Józefa Mularczyk w r. śm., rodz. z obu str., 2 braci, siostrę Barba 
            rę, Teresę i Adolfa Walczuch i ++ z pok 



XXI I NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  30  VIII  (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny)      
 8.00 – do B. Op. pw. MB Częstochowskiej i św. Jadwigi z podz. za  otrzym. ł. za żyjącą  
                  Rodzinę z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny i o szczęśliwą operację  
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ dziadków Erwina Szyszka, Józefa i  
                                                                            Hildegardę Mike, ojca chrzestnego Józefa 
15.00 - w kaplicy w Przezchlebiu – nabożeństwo dziękczynne za żniwa 
 

Ogłoszenia parafialne 

23 VIII 2015 

 
 

1.  W czasie wakacji Msze w ciągu tygodnia są rano. We wtorek wieczorem.  
 
2.  Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte). 

 

3.  W środę obchodzimy Uroczystość MB Częstochowskiej. 

 

4.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 29 VIII - Greiff, Greiff, Popela, Wrotniak, Pyka,  
    Kidała, Grochla, Krupa, Popela, Gajda. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w  da 
    nym  dniu nie  może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  
 

5.   Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na nasz kościół.  W przyszłą niedzielę kolekta na Diece-
zjalny Fundusz Inwestycyjny. 

 
 
 
 
 
 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne 

II. Mainka Krzysztof, Ziemięcice i Szczebiot Katarzyna Gliwice 
II. Szczeponik Dawid, Ziemięcice i Szczepaniak Agata, Pyskowice 
II. Sulima Maciej, Gliwice i Gorszanów Alicja, Ziemięcice 
 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św, 18.30 – 19.00,  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  


