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Drodzy Parafianie i Goście!
Jeśli ktoś wyobraża sobie Jezusa jako grzecznego, miłego pana, który nieustannie pyta, czy
może w czymś pomóc, to dzisiejsza Ewangelia wyprowadzi nas z błędu.
Słuchając tego fragmentu Ewangelii chce się zapytać jak można było tak potraktować tę
nieszczęsną kobietę! Najpierw obojętne milczenie, potem nieuprzejme komentarze, wreszcie poniżająca odmowa.
A jednak: właśnie w takich zaskakujących i odbiegających od schematu sytuacjach najlepiej można zrozumieć całą wyjątkowość Osoby i nauki Jezusa. Jezus nigdy nie poprzestawał na pozorach i uproszczeniach; w każdym przypadku ukazywał głębię Bożej miłości i
prawdy, prowokując rozmówców do jej odkrycia. Prawda wysuwała się zawsze na pierwszy
plan, nawet gdy była trudna do wyrażenia i przyjęcia.
Bez prawdy bowiem nie ma miłości. A pozory miłości są gorsze niż brak miłości, bo rodzą złudzenia i próżne nadzieje.
Żeby zrozumieć ponadczasową lekcję tego wydarzenia, musimy spojrzeć na okoliczności oraz motywy postępowania Jezusa. Owa kobieta była poganką. Nie należała do narodu
wybranego, nie była dziedzicem obietnic mesjańskich. Misja ludu przymierza była szczególna i Jezus chciał jej dać wyraźne pierwszeństwo - zarówno w wierze, jak i w owocach tej
wiary.
Niejednokrotnie jednak się okazywało, że Żydom brakowało tej wiary, że była ona dla
nich tylko teorią i formalizmem. Natomiast poganie prezentowali niekiedy wiarę żywą, ufną
i wytrwałą. Co prawda brakowało jej pogłębienia, ale tu liczył się akt całkowitego oddania i
ufności wobec Jezusa.
Po drugie - ponieważ Kananejczycy byli znani z bałwochwalczych i magicznych kultów,
Jezus nie mógł od razu, na pierwsze zawołanie, spełnić jej życzenia. Mógłby wtedy zostać
uznany za jednego z wielu uzdrowicieli czy jakiś magów. Dlatego świadomie prowokował
kobietę: czy wytrwa mimo wszystko, czy jej wiara w Jego moc jest silniejsza od zwątpienia.
Jej dramatyczna sytuacja, potrzeba ratunku, którego nikt dotąd nie umiał przynieść i
wiara w moc Jezusa natchnęły ją wielką determinacją. Nawet nieuprzejme, odmowne odpowiedzi Jezusa nie były w stanie jej zniechęcić. I właśnie ta wytrwałość w wierze, wbrew
wszystkiemu, zrobiła na Jezusie tak wielkie wrażenie, że dokonał cudu.
Patrząc na tę kobietę kananejską, na jej wiarę możemy być zazdrośni, że ma ją tak wielką albo zawstydzeni, że nasza jeszcze taka nie jest.

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w partnerstwie z Gminą Zbrosławice realizuje
projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„W NASZYM OGRODZIE – ROZWÓJ I INTEGRACJA
DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE ZBROSŁAWICE”
Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w gminie Zbrosławice
W ramach projektu utworzony zostanie nowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach, nowy odział w przedszkolu w Świętoszowicach oraz wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu w Przezchlebiu.
Orgaznizowane będę zajęcia dla dzieci przedszkolnych z zakresu muzykoterapii, integracji
sensorycznej, hortiterapii, arteterapii, animaloterapii i wiele innych dostosowanych do potrzeb dzieci.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, w tym do dzieci
z niepełnosprawnościami
Czas trwania projektu: od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2018
Szczegółowe informacje i zapisy:
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Ziemięcicach
42-675 Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120
tel. (32) 666 44 71
www.sosw.rfpn.org
Gminne Przedszkole nr 4
w Świętoszowicach
42-675 Świętoszowice,
ul. Mikulczycka 89
tel. (32) 233-69-17
www.przedszkoleswietoszowice.edupage.org

Urząd Gminy Zbrosławice
42-674 Zbrosławice
Ul. Oświęcimska 2
tel. (32) 233 70 12
www.zbroslawice.pl

Gminne Przedszkole nr 8
w Przezchlebiu
42-675 Przezchlebie,
ul. Mikulczycka 11
tel. (32) 233 69 34

Intencje mszalne 20 - 27 VIII 2017
XX NIEDZIELA – 20 VIII (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za + Agnieszkę i Karola Sydow, synową Gabrielę, Konstantynę i Augustyna
Drzymota
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.MBNP i św. Jadwigi z podz.
za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Bernarda Zylki z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
- do B. Op. pw.M B Wniebowziętej i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. rocz.
ślubu z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
- w int. rocz. dz.: Dominik Juzkowiak
PONIEDZIAŁEK - 21 VIII św. Piusa X, pap.
18.00 – za + matkę Marię Wieczorek w r. śm., zaginonego ojca Ignacego, teściów Cecylię i
Alfonsa Kaduk i ++ z pok.
WTOREK - 22 VIII NMP Królowej
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) do Bożego Miłosierdzia pw. św. Jadwigi Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 40 r. śl. z prośbą o błog. i zdrowie dla całej Rodziny
2) za ++ rodz. Wilhelma i Jadwigę Kwaśniok, Annę Kwaśniok, dziadków Gmyrek, Kwaśniok i ++ z pok. 3) za + Józefa i Annę Gellner, Emilię i Wilhelma Gellner, Zbigniewa Szadurski 4) za + Marię Pysik, rodziców, rodzeństwo i ++ z pok. 5)za + ojca Zygfryda, szwagra
Piotra i ++ z pok. 6)za + Hildegardę Noszczyk (od kuznynek z dziećmi) 8) za + mamę Łucję German w 30 dz. po śm. 9) za + Marię Wisniowiecką (od sąsiadów) 10) za + męża Jana,
rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczak i ++ z pok.
ŚRODA - 23 VIII
9.00 – za ++ rodz. Johannę, Krystynę i Romana Miczka, Emila i Edytę Wilczek, 2 szwa
grów
CZWARTEK - 24 VIII św. Bartłomieja, Ap.
9.00 – za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda, teściów, brata Jacka, brato
wą, szwagrów, dziadków i ++ z pok.
PIĄTEK - 25 VIII
9.00 – za + matkę Lidię Frychel, dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ z pok.
SOBOTA - 26 VIII UROCZ. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 – za + męża Ernesta Spende, syna Norberta i ++ z pok.
18.00 - za + męża i ojca Józefa Mularczyk w r. śm., rodz. z obu str., 2 braci, siostrę Barba
rę, Teresę i Adolfa Walczuch i ++ z pok.
- w int. rocz. dz. Julii Słabosz

XXI NIEDZIELA – 27 VIII (kolekta na nasz kościół)
8.00 - za ++ ojców Erwina Szyszka, Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta, Szysz
ka, Buchta i pok. z obu str.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Norberta i Józefa Janik, Łucję,
Ryszrada Szczeponik, Sebastiana Szyguła
15.00 - w kaplicy w Przezchlebiu – nabożeństwo dziękczynne za żniwa

Ogłoszenia parafialne
20 VIII 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. W przyszłą niedzielę o g. 15.00 dożynki wiejskie w Przezchlebiu. Rozpoczęcie nabożeństwem w
kapliczce i później przejście na plac zabaw. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
4. W sobotę obchodzimy Uroczystość MB Częstochowskiej. Zapraszam na Mszę św. o g. 8.00.
5. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski: Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez
Caritas Polska.
Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z
VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 –
z dopiskiem WICHURA.
6. W dniu 9 września br. tj. w sobotę, odbędzie się pierwsza Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet i
Dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie
11.00.
7. Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).
8. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice: 26 VIII - Nicz, Długosz, Dragon, Wiśniewski,
Trembicki, Serich, Kroll, Kucharski, Kalla, Trefler. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

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

