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Z apelu Komisji Episkopatu Polski o abstynencję w sierpniu.
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Zbliża się sierpień. Wielu z nas odpoczywa, zwiedza, szuka spokoju i wytchnienia od codziennych trudów. Co roku właśnie w sierpniu prosimy wszystkich Polaków: podejmijcie
dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że potraficie odpoczywać i bawić się bez alkoholu.
Większość rodaków przyjmuje nasze coroczne apele z otwartym sercem. Niektórzy jednak irytują się, a nawet próbują te działania ośmieszać. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że
alkohol zarówno w mocnych napojach, jak i w słabszych, takich jak piwo, ma moc zabierać
życie nie tylko pojedynczych osób, ale unicestwiać całe narody.
Mamy na myśli przemoc domową, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych
kierowców, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, gwałty pod wpływem alkoholu, rozwody, zniszczoną młodość i życie.
Czy te fakty nie mówią same za siebie? Czy ta lawina ludzkich nieszczęść, to wciąż za
mało, by powiedzieć pijaństwu stanowcze nie, a tak ludzkiej wolności i szczęściu?
Św. Jan Paweł II mówił: „Nie wolno ośmieszać i pomniejszać inicjatyw trzeźwościowych. Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka
jest stawka i trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej
„wolności”. Wolność to nie jest samowola”.
Dlatego prosimy, pomóżcie tym, którzy pragną żyć w wolności zachowując trzeźwość.
Dajcie dobry przykład zwłaszcza najmłodszym, którzy powinni widzieć, że można spędzać
wolny czas bez picia. Jesteśmy Dziećmi Bożymi podobnymi do naszego Ojca, powołanymi
do życia w miłości, radości i świętości. Nie potrzebujemy alkoholu, aby osiągnąć szczęście.
Alkohol może nam to szczęście i pełnię życia jedynie odebrać.
Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do małżonków i rodziców.
Wspieranie współmałżonka oraz wychowanie dzieci dokonuje się najbardziej poprzez
świadectwo życia i osobisty przykład. Dziękujemy tym rodzicom, którzy podejmują odważne zobowiązanie życia w abstynencji, aż wszystkie ich dzieci osiągną pełnoletność. To
piękne świadectwo. Stawką w tej walce jest nie tylko dobre życie na ziemi, ale też życie
wieczne naszych bliskich i całej wspólnoty narodowej. Tylko trzeźwe rodziny mogą być rodzinami szczęśliwymi, czyli takimi, w których każdy kocha każdego.
Niech Maryja, Królowa Polski, uprosi wszystkim Polakom łaskę życia w trzeźwości,
która jest warunkiem prawdziwej wolności.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła — płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim.
Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
PSALM RESPONSORYJNY: Pan wywyższony króluje nad ziemią
DRUGIE CZYTANIE
Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». I słyszeliśmy,
jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej
trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
EWANGELIA
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc
to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Intencje mszalne 6 - 13 VIII 2017
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 6 VIII (kolekta na potrzeby Diecezji
8.00 - za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana,
i Sem. Duch)
Ambrożego Sikora, 2 siostry, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz i ++ z pok. Sikora, Nicz
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 60 ur. Krystyny Lubickiej z pr. o błog, i zdrowie dla całej Rodziny i
za + męża
PONIEDZIAŁEK - 7 VIII
18.00 – do B. Op. pw. M B i św. Jadwigi z prośbą o zdrowie dla całej Rodziny
WTOREK - 8 VIII św. Dominika, kapł.
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ teściów, szwagra Pa1)ł
i Karola Latoska 2) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkańców Ziemięcic) 3) za + ojca
Henryka Kwieciszewskiego, w r. śm., rodziców, teściów i ++ z pok. i d. w cz. c c. 4) za +
Ingę Ryszka w 30 dz. po śm 5) za + Łucję i Kazimierza German, Emila Wramba i rodziców
z obu str. 6) za ++ rodz. Annę, Wincentego i Pawła Krafczyk, 2 siostry, 2 szwagrów, męża
Alfreda, Pawła i Marię Szyszka, pokr. z obu str. 7) za + Łucję German (od wszystkich Parafian) 8) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. w 30 r. ślubu Jolanty i Benedykta Szuwald z pr. o błog. i zdrowie dla całej Rodziny 9) do B. Op. pw. MBNP i św.
Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o dalszą opiekę i zdrowie z ok. urodzin oraz z podz. za
szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia z pr. o dalszą opiekę, błog. i zdrowie w
Rodzinie
ŚRODA - 9 VIII św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m., Patronki Europy
9.00 – za + matkę Anastazję Boczar w 25 r. śm., ojca Tomasza, braci o. Antoniego i Fran
ciszka, dziadków z obu str. i ++ z pok
CZWARTEK - 10 VIII św. Wawrzyńca, diak. i m.
9.00 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, Angelę i Erwina Latusik, dziadków Wolny,
Cipa, Rum, Latusik
PIĄTEK - 11 VIII
św. Klary, dz.
18.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i
Karola Wicha, rodzeństwo i za + Henryka Kudlek
SOBOTA - 12 VIII
12.00 w int. nowożeńców Dobosz - Jendrysik
18.00 - za + Jerzego i Ditera Korgel i ++ z pok.
XIX NIEDZIELA – 13 VIII (kolekta na nasz kościół i zbiórka na opał)
8.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z ok. 18 ur. Dominiki Gałąski z pr. o błog, i zdrowie i dary Ducha Świętego oraz za + matkę Bernadetę
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goław
ski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzel
ski i pok.
- w int. rdz. dz. Bartłomieja Podkowik
Ks. Waldemar Hadulla: do B. Op. pw. Św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Teresy
Kalla z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny

Ogłoszenia parafialne
6 VIII 2017
1. W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. w środę i czwartek będą rano o g. 9.00.
2. Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00.
3. XXV Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 17 sierpnia br.
4. Biskup Ordynariusz zezwala na uzyskanie jeden raz odpustu zupełnego tzw. Porcjunkuli
we wszystkich kościołach parafialnych w dzisiejszą niedzielę. 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.
5. Od dziś do 16 sierpnia w zakrystii są przyjmowane zapisy na naszą 148 Parafialną Pielgrzymkę na Góry św. Anny na obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża św. w
dniach 15 – 17 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.
6. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).
7. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 12 VIII - Czerwiński, Kirszniok, Kirszniok,
Włochowicz, Gawenda, Boczarowski, Kujawa, Jendrysik. Klucz u kościelnego. Nie
zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się
zamieni, aby nikogo nie brakowało.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.
W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna na opał.

Boże, Tobie chwała!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi przedślubne
I. Mazurek Mateusz, Kraków i Lis Sara, Ziemięcice
II. Krzywania Mateusz, Ziemięcice i Guzek Aleksandra, Gliwice Sośnica
KANCELARIA: wtorek 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

