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Drodzy! 
 Dzisiejszej niedzieli Pan Bóg przypomina nam, abyśmy stanęli w prawdzie o nas samych; 
pyta o nasz stosunek do Bożego prawa; pyta o nasze czyny oraz o to, co mamy w sercu.  

Zewnętrzna forma niewiele znaczy. Faryzeizm nie zbliży nas do Boga, nie da człowiekowi 
poczucia szczęścia czy sensu życia. Potrzeba autentycznej wiary płynącej z serca, objawiającej 
się w dobrych czynach, szanujących Boże przykazania, i w unikaniu grzechu.  

Udawanie przed innymi czy przed samym sobą nie zapewni człowiekowi poczucia sensu ży-
cia. Na tej drodze człowiek nie odnajdzie prawdziwego szczęścia. Faryzeizm zasłania prawdę o 
świecie, o człowieku i o Bogu. Obłuda, brak szczerości, a przy tym grzechy, o których przed 
chwilą słyszeliśmy: „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota"  - czynią człowieka nieszczęśliwym. 
Burzą ład, harmonię, porządek duchowy człowieka, niszczą rzeczy najświętsze, niszczą wiarę, 
nadzieję i miłość, niszczą przyjaźń, relacje z innymi ludźmi, niszczą własną godność człowieka i 
niszczą tę szczególną, pobłogosławioną przez Boga, przestrzeń między mężem i żoną, między 
rodzicami i dziećmi, niszczą obraz matki, ojca, niszczą to, co piękne w człowieku - obraz Boży. 

 
Jadąc samochodem, patrzymy na drogę. Im szyby są brudniejsze, tym jazda staje się bar-

dziej niebezpieczna, a wręcz niemożliwa.  
Podobnie jest z naszym sumieniem. Sumienie zabrudzone od grzechów, przestaje właści-

wie funkcjonować; nie rozpoznaje dobra. 
Ten brud, który zalega na  naszej duszy, to grzechy tzw. główne – pycha, chciwość, 

nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. To też czę-
sto są nasze wady. 

Te właśnie grzechy ranią naszą  duszę, okaleczając przy tym innych, często bliskich 
nam ludzi. To one wyrzucają Boga z ludzkiego serca. Ostatecznie zaś odbierają  sens ży-
cia, niszczą szczęście, zabijają nadzieję życia wiecznego. 

 
Trzeba więc oczyścić te nasze szyby z brudu grzechu, wad, ze zła, do którego się być 

może przyzwyczailiśmy. Trzeba wpuścić oczyszczające światło Bożej łaski. Czynimy to w 
sakramencie pokuty, przy kratkach konfesjonału. Trzeba  doskonalić się, leczyć ze zła, aby 
odkryć radość życia w harmonii, w ładzie, w przyjaźni, w miłości z Bogiem i ludźmi. 
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Intencje  mszalne 30 VIII - 6 IX 2015 
 

XXII 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 
 
PONIEDZIAŁEK   - 31 VIII    
 8.00 – za + Henryka Biskupek  (od sąsiadów) 
 
WTOREK    -   1  IX  bł. Bronisławy, dz.        
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + ojca Rajmunda Mainka z ook ur., 
matkę Elżbietę, męża Erharda i ++ z pok. 2) za + Lidię Frychel z ok. ur., rodziców, teściów 
i ++ z pok. 3) za + Ericha Dobias w 4 r. śm., jego rodziców i teściów 4) za + Marię i Her-
mana Piosek i ++ z pok. 5) za + Kazimierza Lubickiego (od sąsiadów) 6) za + matkę Elż-
bietę Pawlas z ok. ur., jca Franciszka, ciotkę Annę Thiller z ok. ur., dziadków z obu stron 
 
ŚRODA  -  2 IX    MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla uczniów i nauczycieli 
 
CZWARTEK  –  3  IX  św. Grzegorza Wlk, pap. i dra K-ła   
                            DZIEŃ  MODLITW  O  POWOŁANIA       MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; za ++ rodz. Józefa i Hildegardę  
                                            Mainka, Mikołaja i Katarzynę Koperwas, dziadków i krewnych 
PIĄTEK  - 4  IX   I-szy piątek  
18.00 – w int. Parafian i wszystkich  czcic. NSPJ; za ++ rodz. Klak, brata Eryka, jego żo-
nę, 3 synów, męża Herberta Fabryczek, jego rodziców, 3 szwagrów, szwagierkę Różę i ++ z 
rodz. Klak, Miosga, Fabryczek, Król oraz za ++ kapłanów z naszej parafii 
 
SOBOTA    -  5 IX  I-sza sobota 
8.00 -  w int. Czcicieli Różańca św.; za + Helenę Placzek w I r. śm., i jej męża Helmuta 
                                                                                                          (od  córki i wnuków) 
18.00 – za + Alicję Pudło w I r. śm. 
 
XXI II NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  6  IX  (kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne 

oraz zbiórka na opał) 
 8.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek z ok. ur., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa,  
            Wiktorię i Donata  i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Zofię i Jana, dziadków i krew 
                                                                        nych z rodz. Stańczyk, Bednarczyk, Świątek 
 



 

Ogłoszenia parafialne 
30 VIII 2015 

 
 

1.  Dziś o .15.00 w kaplicy w Przezchlebiu nabożeństwo dziękczynne za żniwa. 
 
2. Kończą się wakacje. We wtorek rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego ( w Kamień 
    cu o g.11.00). Na Mszy św. szkolnej w środę i w czwartek na Mszy dla Młodzieży  

      prosić będziemy  o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. na Nowy Rok Szkolny. 
 
3.  Z okazji nowego roku szkolnego zapraszam na Spowiedź dzieci w środę od 17.00.   

      Młodzież w czwartek od 17.00. 
 

4. W czasie Mszy św. szkolnej w środę dzieciom klas I-szych zostaną poświęcone torni 
    stry,  podręczniki i przybory szkolne. 

 
5. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek, piątek i I-szą sobotę miesiąca. 

 
6. W dniach 5 i 6 września br. odbywać się będą  XXII Pyskowickie Dożynki. 

 
7.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 5 IX - Skop, Skop, Majka, Czerwik, Kiszka, Po   

      nikowski, Benek, Brzoza, Nogielski. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w  danym   
       dniu nie  może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
8.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny. W przy-

szłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka 
specjalna na opał. 

 
 

 
 
 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 

 

 

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  


