
 

31/2016 (888)           XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA      31VII 2016 

___________________________________________________________________________________ 

Z Apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu  
 
 Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski. Ostatnie 
dnie lipca wypełnia radość Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te niezwy-
kłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.  

W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy apel o abstynencję. 
Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliź-
nich. Pokażmy innym, że jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez al-
koholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. 

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić dorobku po-
przedników. Pomimo wysiłku wielu duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeź-
wości w naszym narodzie. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni  zbyt 
wysokim spożyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a  3 mi-
liony pije ryzykownie i szkodliwie.  

 Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub abstynencję, to fakt ten nie może usy-
piać naszej czujności. Nie można zapomnieć, że uzależnienie czy nadużywanie alkoholu 
niszczy nie tylko osobę nim dotkniętą, ale także najbliższych, czyli małżonków, dzieci, ro-
dziców. Nie  jest to zatem problem jednostek, ale problem wielu milionów Polaków.  

Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas 
do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoho-
lu, a także do troski o ich rodziny.  

W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominaliśmy, jak wiele pracy 
wymaga ochrona trzeźwości młodych.  

Drodzy Młodzi! 
Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności,  o  prawach, o dobrej zabawie, o 

nieograniczonych możliwościach. Życie młodych nigdy nie było tak atrakcyjne, a jednocze-
śnie tak trudne, jak obecnie. Rozwiązaniem problemów nigdy nie było i nie będzie ucieka-
nie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznościowych czy gier. 
Prosimy, abyście nie niszczyli swojego życia na samym starcie.  

Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! Uczcie się od tych, którzy są praw-
dziwie wolni, którzy potrafią żyć szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą się życiem bez 
alkoholu. Jest ich wielu pośród Was! 
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 Drodzy Rodzice i Wychowawcy! 
 Wychowywać to znaczy dawać dobry przykład! To rodzice są pierwszymi wzorcami po-

zytywnych lub szkodliwych postaw dla dzieci i nastolatków. Oprócz zachowania cnoty 
trzeźwości lub daru osobistej abstynencji, zadaniem rodziców jest solidne, katolickie wy-
chowanie dzieci i młodzieży.  

Dobrze wychowuje ten, kto kocha, rozmawia, stara się zrozumieć, poświęca czas i uwa-
gę, a jednocześnie stawia granice i wymagania. Młodzi, którzy otrzymują takie wychowa-
nie, potrafią radzić sobie z życiem na trzeźwo. Nie boją się życia i nie uciekają od trudności 
w alkohol lub narkotyki, lecz potrafią mądrze poradzić sobie z każdym problemem. 

  
Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo Polski, czuwaj nad naszą niewzru-

szoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Broń tego narodu, 
który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o 
trzeźwość narodu. 

Bp Tadeusz Bronakowski 
                                           Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości 

_________________________________________________________________________ 

 

 



Intencje  mszalne 31 VII – 7 VIII 2016 
 
XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  31  VII     (kolekta na nasz kościół)                          

  8.00 – za + ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegardę i Józefa Mike, brata Józefa, dziadków  
            Szyszka, Buchta, Mike, Hajduk i ++ z pok. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Grzegorza Motyka w 6 r. śm., dziad 
                                                                                                        ków i babcię Gertrudę 
 
PONIEDZIAŁEK   - 1  VIII  św. Alfonsa Marii Liguori, bpa i dra K-ła         
 9.00 – za ++ rodz. Annę i Józefa Buchta, siostry Hidegardę, Łucję i Marię, brata Pawła, 4  
            szwagrów, dziadków Buchta, Kudlek 
 
WTOREK  - 2  VIII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Helmuta Kapek w 
7 r. śm., teścia  Józefa, rodz. Marię i Kazimierza, dziadków Kapek, Starzec, Kościelny, Ko-
łak, pok. i d. w cz. c. 2) za ++ rodz. Alicję i Pawła Woźny, dziadków Jarocki, Woźny i ++ z 
pok.3) za + męża Bernarda Kloska, rodz. Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa 
Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę , szwagra Aloisa i ++ z pok. 4) za + męża i ojca Henryka 
Kwieciszewskiego, w 15 r. śm. i ++ z pok. 5) za + ojca Jerzego Fabryczek, matkę Różę, 
męża Pawła, zięcia Karola, brata, szwagra, bratową i ++ z pok. 6) za + Józefa i Marię Ko-
wolik, Aloisa, Jorga, Gerharda Kowolik, Helenę, Adolfa i Jana Bielesz i ++ z pok. z obu 
stron 
 

ŚRODA  -   3  VIII    
 9.00 – za + syna Zygfryda, rodz. Samol, Knopik i ++ z pok 
 
CZWARTEK  -  4  VIII     św. Jana Marii Vianneya,  kapł.  

DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 
 9.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego,  szczególnie z naszej Parafii; 
za ++ rodz. Cecylię i Franciszka Daniel, siostrę Edeltraudę, szwagra Wilhelma, 2 braci 
Pawła i Rajnholda, żonę Adelę i Syna Mariusza, męża Sigwarta,  ++ z rodz. Daniel, Dwora-
czek, Nowiński,  Pasternak, Sawicki, Barteczko  i pok. z obu stron 
 
PIĄTEK  -  5  VIII    I-szy piątek 
 9.00 - za Parafian,  a szczególnie w int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 
SOBOTA  -  6  VIII    Święto Przemienienia Pańskiego           I-sza sobota 
  9.00 – w int. Czcicieli Różańca św. 
18.00 – za + matkę Jadwigę Kijas w r. śm., ojca Wilhelma, ++ z pok. i d. w cz.c. 
XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  7  VIII     (kolekta na potrzeby Diecezji i Sem. Duch) 

  8.00 – za + dziadka Erwina Szyszka, Hildegardę i Józefa Mike, dziadków Lipok, Kańtoch  
            i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodziców, brata, ojca chrzestnego 
                                                                             i ++ z pok. 



Ogłoszenia parafialne 
31 VII 2016 

 
1. Msze św. w tygodniu będą rano o g. 9.00 za wyjątkiem wtorku. 

 
2. Biskup Ordynariusz zezwala na uzyskanie jeden raz odpustu zupełnego tzw. Porcjunku-

li we wszystkich kościołach parafialnych w dzisiejszą niedzielę albo we wtorek 2 VIII, 
albo w niedzielę 7 sierpnia. Warunki: Spowiedź i Komunia św., nawiedzenie kościoła, 
odmówienie Wierzę w Boga ... i Ojcze nasz..., dowolna modlitwa w int. Ojca św. oraz 
wolność od jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. 
 

3. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W sobotę też ob-
chodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego. 

 
4. Od dziś do 15 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 147 Parafialną 

Pielgrzymkę na Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia 
Krzyża św.  w dniach 9 – 11 września. Opłaty  za autobus 45 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 

 
5. XXIV Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się 18.08.2016 r. 

(czwartek).  Zakończenie pielgrzymki dnia 20.08 (sobota) Eucharystią na Jasnej Górze 
o g. 15.00.  

 
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 6 VIII - Pasternak, Biskupek, Biskupek, Hoin, 

Świeży, Gałąska, Śliwińska Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprzą-
tanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  bra-
kowało.  

 
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-

zji i Seminarium Duchownego. 
 

 
 
 

Chryste, nasz odkupicielu Tobie chwała! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 
 

KANCELARIA: 18.30 – 19.00,  czwartek 9.30 – 10.00           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 12401343 1111 0000 2359 2502  


