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Drodzy!
Każdy z nas pragnie szczęścia. Co mamy robić, by osiągnąć ten upragniony stan; gdzie
mamy szczęścia szukać; czym winniśmy się kierować?
Pan Bóg, który kocha każdego i pragnie szczęścia swoich dzieci, daje nam swoją odpowiedź na te pytania. W Księdze Syracha daje nam klucz do szczęścia: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem". To od zachowania
Bożych przykazań zależy szczęście człowieka.
Słowo to pokazuje prawdziwy cel naszego życia, oświeca nasze wybory, chroni przed
uleganiem iluzjom, przestrzega przed życiowymi pomyłkami. Zapewnia o tym Księga Syracha: „Wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko”
O tym samym - że przykazania i Boże słowa są kluczem do szczęścia - zapewnia nas
dzisiejszy psalm: „Szczęśliwi [...], którzy postępują według Prawa Pańskiego. Szczęśliwi,
którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają". Dlatego psalmista woła do
Boga: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca”
Dla uczniów Jezusa nie może być zatem nic ważniejszego niż słuchanie Boga.
Co my w takim razie mamy uczynić? Zostaje nam tylko jedno: słuchać. Pierwsze przykazanie Izraelity brzmiało: „Słuchaj, Izraelu...". Pierwsze jest słuchanie Boga. Naszym pierwszym zadaniem jest słuchać. To jest najważniejsze.
Sam Jezus nas tego uczy. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. W Ogrójcu Pan Jezus
mówił: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.
Pisze też o tym św. Paweł: On, istniejąc w postaci Bożej… uniżył samego siebie, stawszy
się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”.
By móc wypełniać wolę Bożą, musimy się umacniać pokarmem z nieba, chlebem, który
nam Jezus daje. W każdej Mszy św. nas umacnia, byśmy kroczyli Bożą drogą – drogą do
nieba. To jest droga do naszego szczęścia.
Taką drogę dziś nam Bóg ukazuje. Kroczmy nią z ufnością i wiernością. Amen.

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 16 - 23 II 2020
VI NIEDZIELA – 16 II (kolekta na nasz kościół))
8.00 – za + męża Ingberta, jego rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka, brata Gintera, Annę i
Antoniego Wilczek, szwagrów Ernesta i Alojzego i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + matkę Adelajdę Bomba z ok ur.,
ojca Waltera, dziadków i bratową Marię 2) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i
Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 3) za + Adelajdę
Pieczka w 30 dz. po śm. 4) do B. Op. pw. św. Charbela i św. Rity o pomyślne wyniki leczenia, opiekę Anioła Stróża, o zdrowie dla Kubusia w dniu jego 3 urodzin 4) za + męża Alojzego Poloczek
14.30 – nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki

PONIEDZIAŁEK – 17 II
18.00 – za ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z pok. za + męża, córkę, rodziców i ++ z pok.
WTOREK - 18 II
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + męża Ignacego w 5 r. śm., syna
Jana, siostrę Alicję, rodziców z obu stron i d. w cz. c. 2) za + Engelberta Janik w 10 r. śm.
3) za + Aleksandra Biskupek w 8 r. śm. i w 70 ur., za ++ rodz. Helenę i Jana Milicz, teściów
Emilię i Maksymiliana Biskupek 4) za ++ rodz. Anastazję i Emila Lisek, syna Herberta,
Hildegardę Lisek, Adelę i Jerzego Hatlapa, męża Ambrożego Sikora, jego rodziców, braci,
siostry szwagrów, bratowe i ++ z pok. Sikora, Lisek
ŚRODA - 19 II
MSZA SZKOLNA
18.00 – intencja wolna
CZWARTEK - 20 II MSZA DLA MŁODZIEŻY
18.00 – intencja wolna
PIĄTEK – 21 II
18.00 – intencja wolna
SOBOTA – 22 II ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Alfreda Skowronek, teściów Joannę i Tadeusza Grzelka
VII NIEDZIELA – 23 II (kolekta na nasz kościół))
8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta,
Szyszka, Buchta i ++ z pok.
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. Krzysztofa z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny
12.00 – 18.00 - ADORACJA

Ogłoszenia parafialne
16 II 2019

1. Zapraszam dziś o 14.30 na nabożeństwo ku czci św. Jadwigi , naszej Patronki.
2. Jutro w poniedziałek spotkanie dla Marianek. Młodsze o 16.30, a starsze po Mszy św.
3. W tym tygodniu są aż trzy wolne intencje – w środę, czwartek i piątek.
4. W piątek o 19.00 spotkanie dla Rodziców dzieci I-szokomunijnych.
5. W poniedziałek 2 marca o g. 16.00 Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach zaprasza na
DRZWI OTWARTE.
6. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek Msza św. dla Młodzieży (spotkanie dla
kandydatów do Bierzmowania).
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem.
8. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 22 II – Tomanek, Tomanek, Cieślik, Janik, Sidor,
Klyszcz, Skoludek, Cichorowski . Klucz u kościelnego. Sprzęt pod chórem.
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta na nasz kościół.

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

Zapowiedzi przedślubne
Rakwic Paweł, Ziemięcice i Kozieł Ewa, Ożarowice

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

