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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
W owym czasie Jezus przemówił tymi
słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce
objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie.
(Mt 11,25-30)

-------------------------------------------------------------------------------Drodzy Chorzy!
Zapraszam Was do udziału w pielgrzymce poprzez transmisję telewizyjną, do
włączenia się w duchowe dzieło Apostolstwa Chorych oraz proszę o wytrwałą
modlitwę oraz ofiarowanie cierpienia i samotności w intencji nowych powołań
kapłańskich – napisał metropolita katowicki, przewodniczący Komisji
Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc w zaproszeniu na 55. Ogólnopolską
Pielgrzymkę Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. W związku z zagrożeniem
epidemiologicznym wszystkich chorych zachęca się do duchowego włączenia się
w pielgrzymkę za pośrednictwem transmisji telewizyjnych. Transmisja Mszy Świętej
6 lipca o godz. 11.00 realizowana będzie na antenie TVP 3. Dzień wcześniej – 5 lipca
o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski transmitować będzie Telewizja Trwam.
Konferencja Episkopatu Polski

INTENCJE MSZALNE
05.07.2020 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Stefana Magiera w I rocznicę śmierci
11:00 Przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji parafian
06.07.2020 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18:00 za + męża Ernesta Samol, rodziców Emilię i Jana Samol, Marię i Pawła
Długosz, brata Leopolda, Urszulę i Damiana Długosz, szwagra Bernarda
oraz ++ z pokrewieństwa
07.07.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Marię Poloczek, męża Alojzego, córkę i ++ z pokrewieństwa
2) Za + Marzenę Korzeń (od kuzynki Urszuli z rodziną)
3) Za + ojca Franciszka Pawlas z okazji urodzin, + matkę Elżbietę w rocznicę
śmierci, ++ dziadków z obu stron, + męża Gererda, + księdza Pielesza i dusze
w czyśćcu cierpiące
4) Za + syna Dariusza, Siegberta Mróz, ++ Wilhelma, Martę, Maksymiliana,
Luizę Miczka, Jana Cieśłik, Pawła Włodarczyk, Józefa Giebel oraz
++ z pokrewieństwa
5) Za + matkę Ruth Zeiner w rocznicę śmierci, ++ rodziców Gertrudę
i Wiktora Rotber oraz ++ z pokrewieństwa
08.07.2020 ŚRODA, wspomnienie św. Jana z Dukli
8:00 intencja wolna
09.07.2020 CZWARTEK
8:00 intencja wolna
10.07.2020 PIĄTEK
18:00 Za + Mariana Rudnickiego w 30 dzień po śmierci
11.07.2020 SOBOTA, Święto św. Benedykta, patrona Europy
18:00 Za + Janusza Stefańskiego w I rocznicę śmierci
12.07.2020 XV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Edytę, Emila i Alfreda Wilczek, dziadków Kocjan i Wilczek, Józefa,
Roberta, Annę i Karola Wicha oraz za + Henryka Kudlek
11:00 za ++ rodz. Annę i Antoniego Wilczek, brata Gintera, Ingberta, Leokadię
i Wilhelma Gałązka, szwagrów Ernesta i Alojzego oraz dziadków z obu stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05.07.2020
• Dziękujemy ks. Pawłowi za wygłoszone dziś Słowo Boże i udzielone
nam błogosławieństwo prymicyjne. Życzymy obfitych łask Bożych
i bożego błogosławieństwa na kapłańskiej drodze życia
• Przypominamy, że obowiązuje już stały, wakacyjny porządek Mszy
Świętych: Poniedziałki, Wtorki, Piątki i Soboty o godzinie 18:00, Środy
i Czwartki o godzinie 8:00, w niedziele Msze Święte bez zmian, nie
będzie jednak popołudniowego nabożeństwa.
•

Są wolne intencje w lipcu: 08.07, 09.07, 17.07, 23.07, 24.07, 29.07, 30.07
i 31.07. Intencje można zamówić w kancelarii parafialnej w godzinach jej
urzędowania.

• W dniach 19-22 sierpnia odbędzie się 374. Piesza Gliwicka Pielgrzymka
na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia w tym roku pielgrzymka
będzie miała formę sztafety, a poszczególne grupy przejdą tylko
wskazane odcinki. Zapisy wyłącznie u wyznaczonych w dekanacie
księży, w naszym dekanacie można zapisać się w parafii MBNP
w Pyskowicach u ks. Marcina Kutka.
• W sobotę sprzątanie kościoła: Przezchlebie, rodziny: Korgel, Zawiła,
Piecha, Penkala, Zieleński, Marmol i Sówka

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

Grzegorz Thomalla, par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
Patrycja Sus, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

2)

Klaudiusz Nowotka, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Angelika Brzenzk, par. św. Floriana w Miedarach

--------------------------------------------------------------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 1240 1343 1111 0000 2359 2502

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Jezus przypomina nam dzisiaj o swojej łączności i jedności z Ojcem
i o tym, jakie jest Jego serce – ciche i pokorne. Również o tym, że do Boga
najbliżej jest ludziom zwykłym i prostolinijnym. Takim daje przystęp do siebie
Bóg Ojciec i takich zaprasza do siebie Jezus: Przyjdźcie do Mnie. Jezus pragnie
mnie wzmocnić. Staram się dobrze zrozumieć, co chce mi przez to objawić.
Warunki Jego pocieszenia są jasne. On nie żąda ode mnie przestrzegania
w życiu skomplikowanych reguł i praktyk. Nie chce nakładać na mnie więcej
ponad to, co sam niósł. Chce, żebym wziął na siebie ten sam ciężar, który On
dźwigał. Potrzebne mi są siły do niesienia duchowego ciężaru mojego życia.
Wsparcie Jezusa nie jest pokrzepieniem fizycznym ani pocieszeniem
psychicznym. Jezus chce, żebym w swoich dramatach i radościach nie
zapominał, że On zawsze na mnie czeka, żebym przychodził do Niego również
ze swoimi grzechami, żebym przychodził do Niego ze wszystkim. Kiedy to
robię, uczę się od Niego, czym jest moje życie. I doświadczam, że On jest przy
mnie. On dzieli ze mną wszystko. Wtedy odkrywam, że choćby w niewielkim
stopniu, ale mogę Go naśladować. Że naśladowanie Go jest dla mnie możliwe.
Wtedy moja dusza uzyskuje spokój. Doświadczyłem tego już niejeden raz
i chcę o tym pamiętać. Nasze przyjście do Chrystusa oznacza poddanie się Jego
prowadzeniu. Jego władzę nad nami przyjmujemy na zasadzie wyboru serca
bez jakiegokolwiek przymusu. Prymas Wyszyński tak o tej władzy pisał:
„Chrystus na kolanach przed ludźmi, umywający im nogi, to najbardziej
zwięzły wykład w społeczności kościelnej”. (Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski, List do moich kapłanów, część druga: Wspólnie z Kościołem,
Éditions du Dialogue, Paris 1969, str. 44). I nie kończy się to na jednorazowym
zdarzeniu z przeszłości, bo Chrystus obecny przez wieki i wszędzie w swoich
kapłanach i w Ludzie Bożym, wpaja w życie Kościoła wciąż na nowo
to podstawowe prawo swojej miłości.
Jacek Wójcik

