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_________________________________________________________________
Drodzy Parafianie!
Przypowieść, którą usłyszeliśmy ukazuje nam dobrego i sprawiedliwego gospodarza.
Gospodarz jest dobry, gdyż posiał na swej roli dobre ziarno - chwast nie pochodzi od niego, został on zasiany przez jego nieprzyjaciela.
Jest również sprawiedliwy, gdyż jego obojętność jest tylko pozorna - do czasu! Sprawiedliwość - która oddaje każdemu to, co mu się należy - objawi się w całej pełni dopiero
podczas żniw. Wówczas to pszenica i chwast zostaną zebrane i rozdzielone: pszenica trafi
do spichlerza, a chwast - do ognia.
Dobroć i sprawiedliwość - to najważniejsze z przymiotów Gospodarza - Boga Ojca, które
Kościół głosi, gdy naucza, że „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze". Jezus zwrócił na to uwagę swoim uczniom, gdy na ich prośbę objaśniał przypowieść o chwaście: „Żniwem jest koniec świata". Wówczas, w dniu sądu
nad światem, „Bóg odda każdemu według jego uczynków jego. „Pan Bóg nierychliwy, ale
sprawiedliwy!".
Przypowieść ta odsłania jeszcze dwa inne przymioty charakteryzujące gospodarza. To
cierpliwość i miłosierdzie. Działa roztropnie i mądrze. A to wszystko z troski o źdźbła
pszenicy, na których pojawiają się kłosy pełne ziarna.
Jak poucza w tym względzie papież Franciszek; „Miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną
możliwość skruchy, nawrócenia, wiary", gdyż „Miłosierdzie to imię Boga”.
Drodzy. Widząc zło i grzech wokół siebie, łatwo unosimy się gniewem i żądamy natychmiastowego wymierzenia sprawiedliwości, najlepiej w postaci surowej kary. Jakże często ulegamy pokusie, aby w imię uporania się z chwastami wejść w sam środek urodzajnych łanów, tratując pszenicę.
Nim jednak zaczniemy wyrywać chwasty wokół siebie, przyjrzyjmy się samym sobie i zacznijmy oczyszczanie roli świata od wytępienia zła tkwiącego w nas samych.
Dlatego licząc na to, iż w Bogu znajdziemy nie tylko sprawiedliwego, ale i miłosiernego sędziego, sami bądźmy nie tylko sprawiedliwi, ale i miłosierni dla innych. 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 23 - 30 VII 2017
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
PONIEDZIAŁEK - 24 VII bł. Kingi, dz.
18.00 – za + męża Ignacego, syna Janusza Szeląg, rodz. Małgorzatę i Rufina Bednorz, Łu
cję, Jana, Mirosława Szeląg, Emilię i Jana Bednorz, 5 szwagrów, 2 szwgierki i ++ z
pok. Bednorz, Szeląg. Miczka
WTOREK - 25 VII św. Jakuba, Ap.
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + syna Sebastiana, męża
Adolfa Szyguła 2 ) za + męża Herberta Grzeganek, rodziców, teściów, siostrę, synową , ++
z pok. i d. w cz.c. 3) do B. Op. i Anioła Stróża pw. o. Pio i św. Jadwigi o zdr. i dary Ducha
Świętego dla Bartosza z ok 10 ur. i dla całej Rodziny 4) za ++ rodz. Marię i Edwarda Blitek
5) za + Aurelię Klossek w I r. śm., rodziców, siostrę i braci, 6) za ++ rodz. Waleskę i Sylwestra Szyszka, ich syna Adolfa, córkę Adelajdę, rodz. Annę i Jerzego Cebula, dziadków, ++ z
pok. i d. w cz. c. 7) za + ojca Kazimierza z ok. ur., jego rodziców i rodzeństwo 8) do B. Op.
pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Haliny z pr. o bł. i zdrowie dla całej Rodziny 9) za + męża Ronalda Szyguła
ŚRODA - 26 VII św. Anny, Matki NMP, Patronki naszej diecezji
9.00 – za + męża Huberta Schydlo w 7 r. śm., teściów, rodz. Marię i Jerzego Plichta, brata
Jacka, bratową, 4 szwagrów, dziadków z obu stron
CZWARTEK - 27 VII św. Joachima, ojca NMP
9.00 – za + teściową Marię Grzegorczyk w dn. ur.
PIĄTEK - 28 VII
18.00 – za + mamę Łucję German w dn. 95 ur.
SOBOTA - 29 VII

św. Marty

18.00 - za + męża Oswalda, jego rodz. Gustawa i Konstantynę Thürmer, Marię i Jerzego
Plichta, brata Jacka, bratową, 4 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Thürmer, Plichta
i pok.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 VII (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za + ojca Erwina Szyszka, rodz. Hildegardę i Józefa Mike, brata Józefa, dziadków
Szyszka, Buchta, Mike, Hajduk i ++ z pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + ojca Andrzeja Kiełb w r. śm. i rodz. z
obu stron

Ogłoszenia parafialne
23 VII 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. Na drugiej stronie informatora jest Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wyłożeniu
projektu opisowo-kartograficznego w dniach 21 lipca do 10 sierpnia br.
5. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).
6. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 29 VII – Kubica, Sikora, Biskupek, Bagsik,
Grzechca, Kozioł, Szyszka, Fiołek. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie
brakowało.
7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Diecezjalny Fundusz Oświatowy. W przyszłą
niedzielę kolekta na nasz kościół.

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

Zapowiedzi prześlubne
II. Iwan Mateusz, Ziemięcice i Gruca Justyna, Taciszów
II. Dobosz Krzysztof, Knurów i Jendrysik Agnieszka, Ziemięcice

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

