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_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Dziś staje przed nami Jezus Chrystus. Staje przed nami jako siewca słowa Bożego. Siewca
rzuca ziarno obficie, nie żałując go. Zostało zapoczątkowane królestwo Boże, którego rozwój
będzie uzależniony od tego, jak je człowiek przyjmuje.
Część rzuconego ziarna padła na drogę i ptaki je wydziobały. Tyle ludzi chciałoby natychmiast ujrzeć owoc słowa Bożego, nie patrzą na Boże plany. Ci najszybciej się zniechęcają do Bożej prawdy,
a nawet występują przeciw niej. Świat ich porywa.
Inna część rzuconego ziarna padła na grunt skalisty. Ludzie przyjmują słowo Boże, ale ono
się w nich nie zakorzenia. Trzeba, by ziarno padło w głąb. Niestety, często ziarno zatrzymuje się
na powierzchni i nie jest w stanie się przebić przez skorupę do wewnętrznego świata ludzkiego.
Część ziarna padła też między ciernie. To ci, którzy słuchają słowa, ale troski doczesne nie
pozwalają mu na wzrost.
Były też ziarna, które padły na żyzną ziemię i wydały owoce, jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny... To ci, którzy słuchają i rozumieją.
Drodzy! Umiejętność słuchania innych jest sztuką. Jest przejawem miłości, bo tworzy więź z
innymi. Nasze dzisiejsze doświadczenia związane ze słuchaniem są niestety często negatywne.
Ludzie nie słuchają się wzajemnie. Rozmowy przypominają odbijanie piłki.
Czy czasem nie jest też tak w odniesieniu do Boga?
A przecież pierwsze i podstawowe prawo, które Bóg kieruje do Izraela było: „Słuchaj,
Izraelu”.
Drodzy! Wiemy, jak wiele łez, cierpień, tragedii pojawia się przez to, że nie było posłuszeństwa; że się nie posłuchało. A jeśli spojrzeć na początek – na grzech pierworodny. Tu jest
właśnie pierwsze i jakże tragiczne w skutkach, nieposłuszeństwo. Nie posłuchał człowiek
Boga. Tu właśnie rozgrywa się dramat – dramat nie Boga, ale człowieka. Człowiek sam sobie
szkodzi, jak nie słucha Boga, jak od Boga odchodzi. Tak jest po dzień dzisiejszy. Tak dzieje
się historia każdego z nas. Tak się ważą losy społeczeństw i narodów.
A Słowo Boże nieustannie jest siane; nieustannie jest głoszone. Powołuje, umacnia, ożywia, raduje, wskazuję drogę i daje nadzieję.
Zasadniczo po każdym kazaniu jest chwila ciszy. Nie dlatego, że ksiądz się zmęczył. Jest
ona po to, aby choć jedną myśl z tego co się usłyszało zapamiętać i wziąć z sobą do domu.
Niech Boże słowo wydaje w naszym życiu plon obfity. Amen.

Zawiadomienie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w dniach od 21
lipca do 10 sierpnia br. w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy zostanie wyłożony do wglądu osób
zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla sołectw Czekanów, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i Ziemięcice.
Właściciele w czasie wyłożenia projektu mogą zgłaszać uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w ich interesie, aby na etapie
projektu ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów nie
stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania zakończonego ujawnieniem danych w ewidencji gruntów i
budynków.
Dane z operatu ewidencyjnego stanowią podstawę naliczenia podatku od nieruchomości. Zmiany rodzaju użytku i
danych dotyczących budynków są przyczyną wydania przez Wójta Gminy Zbrosławice decyzji w sprawie ustalenia podatku od
nieruchomości.

Intencje mszalne 16 - 23 VII 2017
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 VII (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za + męża Gerarda, rodziców z obu stron, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 3
szwagrów, dziadków Szlosarek, Dudek i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Emilię Matlok, jej męża Józefa i
++ z pok. 2) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkańców Świętoszowic) 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i
++ z pok.
PONIEDZIAŁEK - 17 VII
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 35 rocz. ślubu Ga
brieli i Janusza Stefańskich z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny
WTOREK - 18 VII
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Gertrudę Jaksik, rodz.
Jadwigę, Annę i Brunona Szczeponik, Martę i Franciszka Jaksik, siostrę Marię 2) do B. Op.
pw. MBNP i św. Jadwigi z prośbą o dobry przebieg leczenia i o zdr. dla całej Rodziny 3) za
++ rodz. Tomasza i Anastazję Boczar, braci o. Jana i Franciszka (od s. Marii i s. Teresy) 4)
za ++ rodz. Alfreda i Adelajdę Koziol, Ewalda Fliegel, dziadków, pokr. i d. w cz. c.
ŚRODA - 19 VII
9.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Roberta, Annę i
Karola Wicha, rodzeństwo i Henryka Kudlek
CZWARTEK - 20 VII bł. Czesława
9.00 – za ++ rodz. Stanisława i Eudokię Mazur, brata Józefa, ++ z rodz. Rut, Pawlenko,
Anastazję Iwan, krewnych i Alfreda Skandy
PIĄTEK - 21 VII
9.00 – za + Zygfryda Samol, rodz. Jana i Emilię Samol, syna Ernesta, 2 siostry Agnieszkę i
Cecylię, rodz. Pawła i Agnieszkę i ++ z pok.
SOBOTA - 22 VII św. Marii Magdaleny
12.00 - w int. nowożeńców Kaczmarek – Alamoda
14.00 – w int. nowożeńców Piecha - Strzelczyk
18.00 - za ++ rodz. Katarzynę i Szczepana Kamińskich, Rozalię i Karola Duraj, matkę Jaro
sławę Konieczną, siostry Weronikę, Annę, Anielę, Marię, 4 szwagrów i ++ z pok.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 VII (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy)
8.00 - za + męża Emila Michalik w dn. ur.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 5 rocz. ślubu
- w int. rocz. dz.: Franciszka Mainka i Jakuba Gellner

Ogłoszenia parafialne
16 VII 2017

1. W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. od środy do piątku będą rano o g. 9.00.
2. Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00.
3. Od jutra tj.17 bm., do soboty na Górze św. Anny odbywać się będzie Franciszkańskie
Święto Młodzieży.
4. XXV Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 17 sierpnia br.
5. Na drugiej stronie informatora jest Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wyłożeniu
projektu opisowo-kartograficznego w dniach 21 lipca do 10 sierpnia br.
6. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).
7. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 22 VII - Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik,
Kucharczyk, Mainka, Kobroń . 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. W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalny
Fundusz Oświatowy.

Chryste, niech Twoje słowa owocują w nas!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi prześlubne
I. Iwan Mateusz, Ziemięcice i Gruca Justyna, Taciszów
I. Dobosz Krzysztof, Knurów i Jendrysik Agnieszka, Ziemięcice
II. Płaska Bartłomiej, Ziemięcice i Zawada Aneta, Kamieniec

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

