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Drodzy!

Św. Jan Chryzostom w jednym z kazań powiedział: "Ponieważ Pan czynił wszystko dla naszego pouczenia, zechciał także udać się na pustynię i tam stoczyć walkę z diabłem, aby ludzie ochrzczeni, którzy po chrzcie doznają wielkich pokus, nie niepokoili się tym, gdyż tego należało oczekiwać".
Rozważmy pokrótce historię wejścia grzechu na świat. Fakty te dotyczą nas
wszystkich, ludzi wierzących. Grzech pierwszego człowieka zranił ludzką naturę. Od tego
momentu jesteśmy skłonni do popełniania zła. Przez Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie
otrzymują "obfitość łaski i daru sprawiedliwości". Aby jednak z niego skorzystać, konieczne jest osobiste nawrócenie. Ono zaś domaga się przekonania o istnieniu grzechu, który jest
niewątpliwie złem. "Grzech jest" – uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – "wykroczeniem przeciw rozumowi, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem
Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę
człowieka i godzi w ludzką solidarność. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu. Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech
jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który dokonał zbawienia.
Przypomnĳmy sobie, że już niejednokrotnie, odnawiając przy różnych okazjach
przyrzeczenia chrzcielne, mówiliśmy: „Wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych; wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował;
wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu”. Mimo to znów popełnialiśmy
grzechy, nieraz takie same. Uświadamiając sobie całe zło grzechu, powtórzmy razem z naszym Zbawicielem: „Idź precz, szatanie!”. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. O tym trzeba zawsze pamiętać,
mimo wielorakich pokus dręczących nas niemalże każdego dnia.
Człowiek jest gotów zapomnieć o Bogu i oddać się szatanowi. Tymczasem jasno jest
napisane w Ewangelii: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz.

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku
publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem
o pomoc finansową.
Jakub Hazelbusz jest 3-letnim mieszkańcem
Przezchlebia w województwie śląskim. W grudniu
2019 roku chłopiec zaczął uskarżać się na ból kolana i
nóżki, później przestał chodzić - początkowo
zdiagnozowano u niego zapalenie stawu biodrowego.
30 grudnia Kubuś trafił do szpitala w Tarnowskich Górach w podejrzeniem zapalenia
płuc, jednak wykonane badanie USG uwidoczniło guzy w węźle chłonnym i na
kręgosłupie.
Aktualnie chłopczyk jest pacjentem Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej
zabrzańskiego szpitala, gdzie postawiono finalną diagnozę - Neuroblastoma IV
stopnia.
Kubuś jest na początku swojej drogi do wyzdrowienia, ale już teraz lekarze mówią,
że niezbędne będzie również leczenie przeciwciałami anty-GD2, by zwiększyć szansę
na pokonanie nowotworu. Niestety ten ostatni etap nie jest refundowany i środki
finansowe rodzice będą musieli pozyskać sami.
Kubuś bardzo lubi bawić się autkami, klockami, samolotami z bajki Super Wings.
Chętnie spędza również czas na układaniu puzzli, kolorowaniu i oglądaniu bajek. Jednak
najbardziej lubi bawić się ze swoimi braćmi - 5-letni Antosiem i 9-letnim Rafałem.
Łącząc nasze siły możemy pomóc Kubusiowi i jego rodzinie. Zachęcamy Państwa do
wsparcia procesu leczenia chłopca poprzez dobrowolne darowizny lub podzielenie się 1%
podatku. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy.
*Apel powstał w oparciu o dane z 27.01.2020r.
Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
67 1050 0099 6781 1000 1000 0934
lub
1% KRS 0000248546 cel szczegółowy: „Jakub HAZELBUSZ”
_________________________________________________________________________
Drodzy Parafianie. Z tego, co wiadomo o tym leczeniu jest to koszt ok. 1 miliona złotych.
Wspomóżmy swomi ofiarami.

Intencje mszalne 1 III - 8 III 2020
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 III (kolekta na Diecezję i Seminarium Du
8.00 – za + męża Ernesta Nawrath w 3 r. śm., rodziców z obu stron
chowne)
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Łucję i Stefana Moskal (od rodziny z
Pomorza)
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
I-sza nauka przedślubna
PONIEDZIAŁEK – 2 III
18.00 – Stefanię i Helmuta, Rozalię, Ludwika Höppner, Martę, Feliksa i Wendelina Długosz, Dorotę i Konrada Kubicki, Barbarę Mroczek i ++ z pok.
WTOREK - 3 III
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i
++ z pok. 2) za + Łucję Moskal w 30 dz. po śm. 3) za + męża Pawła Grzegorczyk, zięcia
Karola i ++ z pok. 4) za + męża Piotra Thomanek w 6 r. śm., rodz. Klarę i Stanisława Slawitzki, brata Józefa, Augustę Slawitzki i ++ z pok. z obu stron 5) za + Łucję Dragon i Adelajde Kowolik (od rodziny Wuttke) 6) za + Marzenę Korzeń (od wujka Stanisława Żaby z
rodziną) 7) za + Marzenę Korzeń (od rodziny Pawlików, Zająców i Chruścielów) 8) za +
chrześnicę (od chrzestnej)
ŚRODA - 4 III św. Kazimierza
18.00 – za + syna Sławomira w rocz. śm. i d,w cz. c.
CZWARTEK - 5 III DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
18.00 – o dar powołań z naszej Parafii: za ++ rodz. Hildegardę i Huberta Bartodziej, Annę i Edmunda Szymroszczyk, Annę i Wiktora Ziegler
PIĄTEK – 6 III_ I-szy piątek
17.45 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za ++ rodz. Brunona w rocz. śm. i Jadwigę Drzymota, brata Bernarda i ++ z pok. Drzymota, Szyszka, Ibrom
- Droga Krzyżowa
SOBOTA – 7 III I-sza sobota
8.00 – w int. Czcic. Różańca św.;
18.00 – za ++ rodz. Joannę i Emila Michalik, Rozalię i Stanisława Hazelbusz, dziadków
Grzegorczyk, Michalik, Edeltraudę, Gintera, Krystiana i Jana Bartoszek i ++ z pok.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 III (kolekta na nasz kościół i zbiórka na
8.00 – za + męża Karola Spende, Annę, Helenę i Ludwika Milan,
dzieci w Afryce)
2 siostry, 3 braci, bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 5 szwagrów i ++ z pok.
Milan, Spende, Szyszka
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 80 ur. Jadwigi Wołoszyn z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny; do B. Op. pw.
św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny; w int. rocz. dz. Kingi
Sławickiej; w int. rocz. dz. Huberta Gerlic i w int. Tomasza z ok. 30 ur.;
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
II-ga nauka przedślubna

Ogłoszenia parafialne
1 III 2020

1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Kazania będzie głosił ks. Wojciech Cholewa z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali
składamy ofiary na Boży Grób.
2. Jutro, w poniedziałek Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach zaprasza na DRZWI
OTWARTE o g. 16.00.
3. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek, piątek i I-sza sobota miesiąca.
4. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę św. w piątek.
5. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.
6. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach II-ga nauka przedślubna.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 7 III – Ulfik, Lis, Semak, Jacek, Spende, Janik,
Biskupek, Krzyżanowski, Brzoza . Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i naszego Seminarium
Duchownego. Za tydzień kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na dzieci w Afryce

Bądź pochwalony Boże w Trójcy Jedyny!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

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

