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Jezus
opowiedział
tłumom
tę
przypowieść: Królestwo niebieskie podobne
jest do człowieka, który posiał dobre nasienie
na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł
jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło
i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się
i chwast. Słudzy gospodarza przyszli
i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego
nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na
niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny
człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im
odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną
przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które
ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy
wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują
z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo
niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary
mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach,
a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta
w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy
i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam
przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn
Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś
synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec
świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy
końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie
zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie
Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
(Mt 13,24-43)

INTENCJE MSZALNE
19.07.2020 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Łucję German w 3. rocznicę śmierci
11:00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji Anny Nicz
z okazji 50 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla całej rodziny
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w 8 rocznicę ślubu
z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny
20.07.2020 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i
Benedykta
18:00 Za ++ rodziców Stanisława i Eudokię Mazur, brata Józefa, rodziców z obu stron
oraz ++ z pokrewieństwa
21.07.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Pawła Brzoza z okazji wspomnienia 30 urodzin oraz za + matkę Gertrudę
2) Za + Krystynę Konieczny w II rocznicę śmierci, + męża Herberta oraz ++ z pok.
3) Za + męża Józefa Sławickiego w II rocznicę śmierci, ++ rodziców Irenę
i Leona Cieślak, Marię i Stanisława Sławickich, ++ dziadków oraz ++ z pok.
4) Za + męża Franciszka, ++ rodziców Gołąbek i Brylok
22.07.2020 ŚRODA, święto św. Marii Magdaleny
8:00 Za ++ rodziców Joannę i Emila Michalik, ++ Rozalię i Stanisława Hazelbusz,
++ dziadków Grzegorczyk i Michalik
23.07.2020 CZWARTEK święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Szarbela i św. Anioła Stróża
z podziękowaniem za przebytą operację Kubusia z prośbą o dalsze pomyślne
i bezpieczne leczenie oraz o światło Ducha Świętego dla lekarzy
24.07.2020 PIĄTEK, wspomnienie św. Kingi, dziewicy
18:00 Za + Mariana Wiśniowieckiego w 30 dzień po śmierci
25.07.2020 SOBOTA, święto św. Jakuba, apostoła
11:00 Msza święta pogrzebowa za + Gerarda Tomanek (pochowany podczas pandemii)
18:00 Za + ojca Ignacego, brata Janusza, ciotkę Alicję oraz dziadków Szeląg i Bednorz
26.07.2020 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Arnolda Woźnica w I rocznicę śmierci, teściów, rodziców, rodzeństwo,
bratowe, szwagra, dziadków oraz ++ z pokrewieńśtwa z obu stron
11:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Szczepana Kamińskich, Rozalię i Karola Puraj, siostry
Weronikę, Annę, Anielę i Marię, matkę Jarosławę Konieczny, czterech szwagrów
oraz ++ z pokrewieństwa
14:30 Nieszpory z modlitwą w intencji kierowców oraz poświęcenie pojazdów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19.07.2020
• Serdecznie dziękujemy o. Tomaszowi za wygłoszone słowo Boże i obecność wśród
nas. Życzymy wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata
posługi.
• W przyszłą niedzielę z racji przypadającego w tym tygodniu wspomnienia
św. Krzysztofa zapraszamy na nieszpory o godz. 14.30, połączone z modlitwą
w intencji wszystkich kierowców oraz tradycyjnym poświęceniem pojazdów
mechanicznych.
• Również w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych będzie można złożyć ofiarę na
rzecz MIVA Polska, która będzie przeznaczona na zakup samochodów dla polskich
misjonarzy na całym świecie. Zachęcamy do przeczytania krótkiego artykułu o ich
działalności w naszej gazetce parafialnej.
• Serdeczne Bóg zapłać dla parafian z Przezchlebia za dotychczasową pomoc
w sprzątaniu kościoła. W sobotę swoją kolej zaczynają rodziny z Ziemięcic.

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
3) Dawid Szuwald, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Agata Trelińska par. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach
4) Paweł Matysik, par. MB Piekarskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
Sonia Pabis, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
5) Mariusz Krause, par. NSPJ w Gliwicach
Iwona Cichorowska, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

--------------------------------------------------------------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 12401343 1111 0000 2359 2502

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Dzisiejsza ewangelia to sam początek rozdziału trzynastego Ewangelii według św. Mateusza, który
zbiera nauczanie Jezusa w przypowieściach. Po opisanej przez Ewangelistę działalności publicznej Jezusa,
Jego nauczaniu (np. Kazanie na Górze), licznych opisach uzdrowień, powołań uczniów i rozmaitych
reakcjach na Jezusowe Słowo – Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach. W kontekście ewangelicznej
narracji jako całości ów nowy sposób nauczania, nowa strategia, wydają się reakcją na sprzeciw i wrogość
wobec Jezusa. Jezus naucza w obrazach, które bliskie były mieszkańcom biblijnej Galilei. Przypowieść
zawsze opiera się na jakimś obrazie, często zapożyczonym z życia codziennego (w tym przypadku życia
rolniczego) i skłania słuchacza do odkrycia głębszego sensu duchowego. W tym znaczeniu, jako odbiorcy
przypowieści, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, jak ten tłum, który garnął się do Niego, do refleksji nad
jej znaczeniem, na różnych poziomach, w różnych okolicznościach naszego życia. Treść przypowieści
o siewcy, doskonale znana, odwołuje się do równie znanego obrazu. Choć jej znaczenie dziś wydaje się
nam dość oczywiste, uczniowie proszą Jezusa o jej objaśnienie, które pojawi się w Mateuszowej
ewangelii nieco dalej. Nawiązując do dzisiejszego pierwszego czytania, można powiedzieć, że Słowo
Boże jest jak ziarno. W Izajaszowej wypowiedzi, to ziarno Słowa nie może zostać bezowocne.
W przypowieści Jezusowej ten obraz jest jakby rozwinięty: owoc ziarna Słowa może być różny,
w zależności od okoliczności życia, w której się znajdujemy, w zależności od naszego przygotowania
i otwarcia, a nade wszystko w zależności od wiary i zawierzenia Bogu. Są tacy, do których owo ziarno nie
trafi i pozostanie bezowocne: jeśli trafi na drogę (gdzie wydziobią je ptaki), na ziemię skalistą (gdzie
szybko wzeszły, ale powysychały, bo nie miały korzenia), między ciernie (gdzie ciernie zagłuszają
Słowo). Jeśli jednak Słowo trafi na podatny grunt – wyda owoc, choć owoc będzie różny: stokrotny,
sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Ten plon jednakowoż ukazuje tryumf królestwa, nawet mimo
sprzeciwu i trudności, jakich Jezus i Jego uczniowie zaczęli doświadczać. Obraz wzrostu, rozwoju
królestwa będzie zresztą tematem także kolejnych Jezusowych przypowieści.
dr hab. Barbara Strzałkowska

MIVA POLSKA
Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom
zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie
różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się
również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz,
a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina. Prowadzi
współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji
swoich zadań. MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku
Wielkiego Jubileuszu i działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Misjonarze polscy
pracujący w ponad 90 krajach świata potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu:
samochodów terenowych, motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt
pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy,
bo pomagają w docieraniu do odległych kościołów i kaplic, w prowadzeniu regularnej pracy
duszpasterskiej w wielu oddalonych od siebie i trudno dostępnych miejscach, transporcie chorych
i potrzebujących pomocy, niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej, budowach kaplic, kościołów,
przedszkoli i szkół oraz ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny. Pomoc misjonarzom
w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA Polska organizuje co roku właśnie poprzez
zbieranie środków przez zbiórki w kościołach, któa będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu.

