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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
 
Zostaliśmy zaproszeni "na uroczyste zebranie", na ucztę, która będzie trwała wiecznie. 
Każdy z nas ma swoje miejsce przy stole bez względu na to, w której części biesiadnego 
stołu się ono znajduje.   
Bóg, Gospodarz uczty, chce nam coś ważnego powiedzieć: że bycie tu i teraz na tej ziemi 
ma głęboki sens, że właśnie tu Pan Bóg chce i może mnie uszczęśliwić, a ostatecznie - zba-
wić.  

Niezadowolenie, chęć wyrwania się za wszelką cenę do "pierwszych rzędów" czyni 
człowieka nieszczęśliwym. Skupianie się na tym, czego się jeszcze nie ma, zamiast radości 
z tego, co się ma, sprawia, że życie staje się udręką.  Jeszcze gorzej, gdy pojawia się wręcz 
zazdrość , że ktoś ma więcej; że komuś żyje  się lepiej.  

Umieć powiedzieć: "wystarczy" (wystarczy dóbr materialnych, wystarczy władzy, 
wystarczy życiowych doznań) - to czyni wolnym i otwiera człowieka na to, co najważniej-
sze, a mianowicie: "Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane"  

To nie znaczy, oczywiście, że skazani na potępienie są ci, którzy, jak bogaty mło-
dzieniec z Ewangelii, "mają wiele posiadłości" (por. Mt 19,22), dzierżą władzę, piastują 
ziemskie godności, czy zajmują jakiekolwiek inne "pierwsze miejsca przy stole". Im jednak 
Syrach w dzisiejszym pierwszym czytaniu radzi: "O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a 
znajdziesz łaskę u Pana".  

Dziecko, które ma zabawkę tylko dla siebie, nigdy nie zazna radości wspólnej zaba-
wy, radości dzielenia się. Ono się nie bawi, tylko pilnuje swojej własności - to szczęścia nie 
daje.  

Na zgoła inne niebezpieczeństwo narażeni są ci, którzy zajmują ostatnie miejsca 
przy stole. Oby nie patrzyli zachłannie i zawistnie na tych, którzy siedzą wyżej.  
Drodzy! Wszystkie niewygody, niedostatki, braki, biedy, cierpienia. Wszystkie te "ostatnie 
miejsca", wszyscy ci, których świat nie dostrzega, są widziani przez Boga.  
Każde ziemskie "ostatnie miejsce" może stać się pierwszym w królestwie niebieskim, 
pierwszym w Bożej hierarchii.  
Bądźmy tu na ziemi miłosierni. Bóg pysznym  się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 
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Intencje  mszalne 28 VIII -  4 IX 2016 
XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  28  VIII  (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny) 

  8.00 – za ++ rodz. Agnieszkę i Józefa Buchta, męża Erwina, siostrzenicę Kornelię,  
             szwagra  Józefa i ++ z pok. Buchta, Florek 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.  MB Wniebowziętej i św.  
                             Jadwigi z podz. za odebrane łaski i z pr. o d. błog. i zdrowie w Rodzinie 
         - w int. rocz. dz. Gracjana Dudek 
15.00 - w kaplicy w Przezchlebiu – nabożeństwo dziękczynne za żniwa 
 
PONIEDZIAŁEK   -  29  VIII   Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
18.00 – za + Matyldę Skrzypczyk, męża Mariana, teścia Karola Spende, Władysława Banaś  
              i  ++ z pok. 

WTOREK  - 30  VIII     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + ojca Tomasza Boczar w 
r. śm., ., matkę Anastazję, brata o. Antoniego, teściów Konrada i Marię Molenda i ++ z pok. 
z obu stron 2) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. ł. z pr. o bł. i zdr. dla Rodziny Bro-
ja 3) za + ojca Rajmunda Mainka z ok ur., matkę Elżbietę, męża Erharda i ++ z rodz. Main-
ka 4) za + Lidię Frychel, rodziców Wieczorek, teściów Frychel i ++ z pok. 5) za + Matyldę, 
Franciszka, Wilhelminę i Gerdę Mainka, Annę i Józefa Majowski, Gintera Poppe i ++ z 
pok. 6 ) za + Siegberta Mróz, syna  Dariusza, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, Rajn-
holda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, Józefa Giebel 
i ++ z pok. z obu str. 7) za ++ rodz. Marię i Helmuta Grzeganek, męża Stanisława Łukasie-
wicza, brata Joachima Szmatloch, dziadków z obu str. 8) za + Ericha Dobias w r. śm.,rodz. 
Wiktorię i Brunona Kalyta,  teściów Wiktorię i Józefa Dobias, brata Rudolfa, siostry  Hele-
nę i Gertrudę i pok. 9) za + ojca Gerharda Mainka w dn.ur., matkę Krystynę, dziadków Ma-
inka, Buchta, Stefański, Gabrych, wujka Alfreda Buchta i ++ z pok. Mainka, Buchta, Bła-
żytko 10) za + brata Świętosława Piowczyk, ojca Ignacego, teścia Antoniego Szyguła, 
szwagra Józefa i d. w cz. c. 11) za + Marię i Hermana Piosek i ++ z pok. 
ŚRODA  -   31 VIII    
18.00 – za ++ rodz. Johannę, Krystynę i Romana Miczka, Edytę i Emila Wilczek i 2 szwa   
            grów, ++ z pok. i d.w cz.c .c 
 
CZWARTEK  -  1  IX  bł. Bronisławy, dz.     DZIEŃ  MODLITW  O  POWOŁANIA        
                                                                  MSZA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY           
18.00 –  o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; o Boże błogosławieństwo i  
                                                              dary Ducha Świętego dla uczniów i nauczycieli 
PIĄTEK  -  2 IX    I-szy piątek  
18.00 – w int. Parafian i wszystkich  czcic. NSPJ; za + syna Zygfryda, rodz. Knopik, Sa 
                                                                      mol, 3 szwagrów, siostrę Cecylię i ++ z pok. 
SOBOTA  -  3  IX  św. Grzegorza Wlk, pap. i dra K-ła   
 8.00 -  w int. Czcicieli Różańca św. 
12.00 – w int. nowożeńców Krzywania - Kampa 
18.00 – za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Mainka, Michała i Katarzynę Koperwas, dziadków  
                                                                                                                             i krewnych 



XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  4 IX  (kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne oraz 

zbiórka na opał) 

  8.00 – za +  Jana i Helenę Podkowik, Leona i Jadwigę Smolik, dziadków i ++ z pok. 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za ode 
                  brane łaski w 22 r. ślubu Anety i Pawła, z pr. o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 

 

Ogłoszenia parafialne 
28 VIII 2016 

 
1. Dziś o g. 15.00 dożynki wiejskie w Przezchlebiu. Rozpoczęcie nabożeństwem w ka-

pliczce i później przejście na plac zabaw i część artystyczna. 
2. Jutro, w poniedziałek w Szkole Podstawowej o 18.45 odbędzie się zebranie wiejskie 

Sołectwa Ziemięcice. 
3. W czwartek zapraszam uczniów i nauczycieli na Mszę św. o g. 18.00. W czasie 

Mszy św. szkolnej w środę dzieciom klas I-szych zostaną poświęcone tornistry,  pod-
ręczniki i przybory szkolne. 

4. Spowiedź dla dzieci w środę od g. 17.00, a dla młodzieży w środę od 18.30. 
5. W dniach 3-4 września odbywać się będzie gminna impreza kulturalna DRAMATALIA 

2016. 
6. W niedzielę 4 września odbędą się XXIII Dożynki Pyskowickie. Plakat w gablotce. 
7. Siostry Duszy Chrystusowej z Siedlca nadesłały podziękowanie za wsparcie finansowe 

i różna dary dla ich domu zakonnego dla grupy naszych Parafian, która ich wspiera. Ja 
również za te czyny miłosierdzia Wam dziękuję. 

8. Do nabycia jest książka z tekstami homilii i przemówień z pobytu papieża Franciszka w 
Polsce. Cena 10 zł.  

9. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 3 IX - Tomanek, Tomanek, Cieślik, Janik, Sidor, 
Klyszcz, Skoludek, Cichorowski. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  
brakowało.  

 
10. 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 Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 
  

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I.  Strzelczyk Tomasz, Pyskowice i Lis Anna, Karchowice 

 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00,    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 12401343 1111 0000 2359 2502  


