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Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele
w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły
na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili
do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?
On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również
to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce
tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie
słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz
szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć
to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego,
kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest
w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste
oznacza tego, kto słucha słowa
i natychmiast z radością je przyjmuje;
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest
niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub
prześladowanie z powodu słowa, zaraz
się załamuje. Posiane między ciernie
oznacza tego, kto słucha słowa, lecz
troski doczesne i ułuda bogactwa
zagłuszają słowo, tak że zostaje
bezowocne. Posiane w końcu na ziemię
żyzną oznacza tego, kto słucha słowa
i rozumie je. On też wydaje plon: jeden
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny,
inny trzydziestokrotny.
Mt 13,1-23

INTENCJE MSZALNE
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

13.07.2020 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
18:00 Za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla syna Christophha Roberta Krug, oraz za ++ dziadków Erykę
i Ernesta Szymczek, Elisabeth i Petra Krug, Ciocię Edytę Kruzel, wujka Franciszka
Szymaczek, kuzynkę Urszulę Broja oraz szwagra Antoniego Bielesz
14.07.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1)za + Gertrudę Jaksik, rodziców Jadwigę i Brunona Szczeponik, Martę, Franciszka
i siostrę Marię Jaksik
2) za + męża Waltera Kałuża, rodz. Olgę i Faustyna Pudło, teściów Emilię i Emila Kałuża, siostry
Magdę i Teresę, brata Ernesta, bratanka Krzysztofa, szwagrów Gracjana i Karola
i ++ z pokrewieństwa Pudło, Kałuża
3) za + żonę Danutę Nogielski, syna Roberta, ojca Wojciecha, teściów Gabrielę i Henryka Nowok
i ++ z pokrewieństwa
4) Za ++ Martę i Stanisława Schuwald, ich + syna Henryka i za ++ z pokrewieństwa
Gasz i Schuwald
5) Za + Helenę Szyguła (od sąsiadów)
6) Za ++rodziców Alfreda i Adelajdę Kozioł, Ewalda Fliegel, dziadków, pokrewieństwo i dusze
w czyśćcu cierpiące

15.07.2020 ŚRODA, wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora kościoła
8:00
Za + męża Helmuta, ++ rodziców, + Martę, Franciszka, Karola Nietsch, Annę i Stanisława,
Zygfryda Edeltraud i Annelis Biskupek, Annę i Roberta Fiołek oraz ++ z pokrewieństwa
16.07.2020 CZWARTEK Wspomnienie NMP z Góry Karmel
18:00 1) (Intencja od rodziny Geza)
2) Za + Emilię Matlok, męża Józefa i ++ z pokrewieństwa
3) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Wilhelma Kowolik
w 85 rocznicę urodzin
17.07.2020 PIĄTEK
18:00 Za + ojca Antoniego Bielesz, ++ rodziców chrzestnych Urszulę Brojak i Tadeusza Klimala,
++ dziadków Helenę i Adolfa Bielesz, Ernesta i Erykę Szymaczek, + ciocię Edytę Kruzel
i ++ z pokrewieństwa
18.07.2020 SOBOTA
18:00 Za + syna i brata Piotra Wierchol w dniu urodzin
19.07.2020 XV 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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.07.2020
•

W czwartek przypada 16. dzień miesiąca, z tego powodu Msza Święta będzie wyjątkowo o
18:00, a po niej nabożeństwo ku czci św. Jadwigi

•

W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii o. Tomasza Maniurę ze
zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Jest on duszpasterzem młodzieży oraz
założycielem grupy Niniwa Team. Będzie opowiadał nam o swoich podróżach rowerowych,
a po Mszy Świętej będzie można zakupić książki i wesprzeć prowadzone przez niego dzieła.
Zachęcamy także do przeczytania krótkiego artykułu w naszej gazetce o działaniach grupy
Niniwa Team.

•

Przypominamy o noszeniu własnych książeczek na Msze Święte i nabożeństwa

•

W sobotę sprzątanie kościoła: Przezchlebie, rodziny: Grabas, Penkala, Świątczak, Mańka,
Dominiczak, Oczko, Trafny, Oleszko, Skalec, Wojtyłko, Tomanek.

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

NINIWA TEAM
To grupa rowerowa, która wyjeżdża z Polski, z Kokotka na
Śląsku. Jedzie minimum 150 km dziennie, bez wozu
technicznego, wszystko czego potrzeba wiozą na bagażnikach –
ubrania, kuchenki, jedzenie, narzędzia, części zapasowe,
namioty. Podczas wyprawy są zdani na siebie i na pomoc
życzliwych ludzi. Nie planują żadnych noclegów – tam gdzie
dojadą, tam szukają życzliwego gospodarza, który wpuści ich
na swój teren lub kawałka polany w odosobnieniu. Tym trybem
dojechali już do Wilna, Kijowa, Rzymu, Jerozolimy, Maroka, na Nordkapp i Syberię. Okrążyli
spory kawałek Europy podczas Wyprawy w Nieznane, a także Wyspy Brytyjskie, Morze Czarne
i Islandię. Dojechali też do Santiago de Compostela. Każda z wypraw trwa kilka tygodni. Odbyło
się już 13 wypraw, odwiedzili 56 krajów, 3 kontynenty, a przejechali łącznie 1 450 196 kilometrów,
któe pokonało 201 uczestników podczas wypraw. Liderem grupy rowerowej nieprzerwanie jest
o. Tomasz Maniura OMI odpowiedzialny za oblackie duszpasterstwo młodzieży w Polsce, którego
będziemy gościć w najbliższą niedzielę w naszej parafii. Dlatego serdecznie zapraszamy do
wysłuchania słowa Bożego i świadectwa wiary wyrażanej w niecodzienny sposób.

