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Drodzy Parafianie!
Usłyszeliśmy jak to młody władca Salomon ma możliwość prosić Boga o cokolwiek.
Zważając zwłaszcza na czasy, w jakich żył, czymś naturalnym byłoby spodziewać się, że
poprosi o wytracenie swoich wrogów, ugruntowanie dynastii, czy też o bogactwo, które zapewni mu długie i dostanie życie. Tymczasem Salomon prosi o mądrość w rozstrzyganiu
spraw sądowych w sprawowaniu władzy. Ta mądrość rozsławiła go pomiędzy narodami.
Czasem chcielibyśmy i my sami, aby Bóg niczym złota rybka dał nam wybór, o co
chcemy Go poprosić, a On by to spełnił. Pomijając już fakt, czy bylibyśmy równie roztropni
w naszej modlitwie, co Salomon.
Bóg chce i współdziała z nami we wszystkim, co odnosi się do naszego dobra. Pytanie
tylko, czy my sami chcemy z Bogiem współpracować w tym, co dotyczy nie tylko naszych
dóbr i spraw doczesnych, ale przede wszystkim wiecznych.
Jeśli ktoś to zrozumie, staje się niczym ów kolekcjoner pereł, który nie waha się sprzedać wszystkiego, co do tej pory zgromadził, aby tylko posiąść tę, która przejawia największą wartość.
Tak samo i my, jeśli tylko zrozumielibyśmy, czym jest Królestwo Niebieskie, bez wahania poświęcilibyśmy wszelkie dobra doczesne, aby cieszyć się tym, co wieczne.
Drodzy! Wyrzeczenia dokonane dla zdobycia perły mogą, owszem, przybrać formy ekstremalne, jak to widzimy u świętego Franciszka z Asyżu, ale Ewangelia jest dla wszystkich.
Jego "sprzedać wszystko" jest trudne, ale musi być możliwe dla każdego człowieka w każdej sytuacji.
Po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się iść za Jezusem, dźwigając tony
komfortu albo całe góry zastrzeżeń wobec któregoś z konkretnych wymagań, na przykład
wobec wymogu przebaczenia czy uczciwości.
"Sprzedać wszystko" to prawdziwie kochać bliźniego i wypełniać wolę Bożą. Amen.

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś
o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem
Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu
słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż
zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział:
«Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność
rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i
pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

PSALM RESPONSORYJNY: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
DRUGIE CZYTANIE
Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi,
którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych
też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym
między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.
EWANGELIA
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Intencje mszalne 30 VII – 6 VIII 2017
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
PONIEDZIAŁEK - 31 VII św. Ignacego z Loyli, kapł.
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. Helmuta Liszka z pr. o
błog, zdrowie i opiekę dla całej Rodziny
WTOREK - 1 VIII św. Alfonsa Marii Liguori, bpa i dra K-ła
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Alicję i Pawła
Woźny, dziadków Jarocki, Woźny i ++ z pok. 2) za + męża Bernarda Kloska, rodz. Helenę i
Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę, szwagrów Jana i Alojza i
++ z pok. 3) za + matkę Martę Brylską w 80 ur. i za wszystkich ++ z rodziny 4) za ++ rodz.
Elżbietę, Różę i Jana Liszka, Ottylię i Pawła Switala, męża Józefa, dziadków i ++ z pok. 5)
za + Waldemara Kalla, rodz. Irmgardę i Gintera Kalla 6) za + Łucję German
ŚRODA - 2 VIII
9.00 – za + Dietera Cipa w I r. śm.
CZWARTEK - 3 VIII DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
9.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej Parafii;
za + męża Helmuta Kapek w 8 r. śm., teścia, rodziców, dziadków, pokrew. i d. w cz. c.
PIĄTEK - 4 VIII św. Jana Marii Vianneya, kapł. I-szy piątek
18.00 – za Parafian, a szczególnie w int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa: za
++ rodz. Cecylię i Franciszka Daniel, siostry, szwagra Dworaczek, 2 braci, bratanka Daniela
męża Siegwarta, ++ z rodz. Daniel, Dworaczek, Nowiński, Pasternak, Sawicki, Barteczko
i pok. z obu stron
SOBOTA - 5 VIII I-sza sobota
8.00 – w int. Czcicieli Różańca św.: za + Łucję German (od Parafian)
18.00 - za + wujka Edwarda Król, ojców Henryka i Herberta i ++ dziadków
NIEDZIELA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 6 VIII (kolekta na potrzeby
8.00 - za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę,
Diecezji i Sem. Duch)
Jana, 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

Ogłoszenia parafialne
30 VII 2017
SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA MODLITWĘ I UDZIAŁ
W POGRZEBIE MOJEJ MAMY ŁUCJI GERMAN
1.
2.
3.
4.

W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. w środę i czwartek będą rano o g. 9.00.
Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00.
XXV Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 17 sierpnia br.
Biskup Ordynariusz zezwala na uzyskanie jeden raz odpustu zupełnego tzw. Porcjunkuli
we wszystkich kościołach parafialnych w dzisiejszą niedzielę albo w środę 2 VIII, albo
w niedzielę 7 sierpnia. 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. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.
7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego.
8. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).
9. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 5 VIII - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike,
Bawaj, Gołąbek, Alamoda. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.
10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na nasz kościół. W przyszłą niedzielę kolekta na
potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

Boże, daj mądrość i odwagę!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi prześlubne
I. 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

