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NIEDZIELNA EWANGELIA
Królestwo niebieskie podobne jest do
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien
człowiek i ukrył ponownie. Z radości
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.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do sieci, zarzuconej w morze i
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i
usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe
odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego
każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do
ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
(Mt 13, 44-52)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Przypowieść Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pereł przekonuje
nas, że królestwo niebieskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie:
Co jesteśmy w stanie dla niego poświęcić, jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść?
Królestwo niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych,
którzy inwestują wszystko, co mają – własne życie – aby zdobyć to, co najcenniejsze.
A „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”.
o. Łukasz Kubiak OP

INTENCJE MSZALNE
26.07.2020 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + męża Arnolda Woźnica w I rocznicę śmierci, ++ teściów, rodziców,
rodzeństwo, bratowe, szwagra, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
11:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Szczepana Kamińskich, Rozalię i Karola Duraj, 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
27.07.2020 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Joachima, ojca NMP
18:00 Za + Krystynę Konieczny oraz ++ z pokrewieństwa
28.07.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Wiolettę Świątczak w I rocznicę śmierci
2) Za + męża Oswalda, jego rodziców Gustawa i Konstantynę Thürmer, Marię
i Jerzego Plichta, brata Jacka, bratową, czterech szwagrów, dwie szwagierki, dziadków
Thürmer i Plichta oraz ++ z pokrewieństwa
3) Za ++ rodziców Walerię i Sylwestra Szyszka, ich syna Adolfa, córkę Adelajdę,
++ rodziców Jerzego i Annę Cebula, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa
4) Za + syna Sebastiana Szyguła w dniu urodzin
5) Za + męża Herberta Grzeganek, rodziców, teściów, siostrę, synową oraz
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu ciepriące
6) Za ++ rodziców Marię i Edwarda Blitek i ++ z pokrewieństwa
7) Za + męża i ojca Helmuta Liszka, jego rodziców Martę i Stanisława, ++rodzeństwo oraz
za ++ Jerzego i Gintera Josch i zmarłych z rodzin: Liszka, Josh, Lawnik i Kudlek
8) Za + Wiolettę Świątczak w 1. rocznicę śmierci (od męża z dziećmi)
9) Za ++ rodziców, brata, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10) Za + Małgorzatę Bawaj w 2. rocznicę śmierci, męża Jerzego, syna Henryka, synową
Monikę Bawaj, zięcia Edwarda Dyrbuś i ++ z rodziny Bawaj-Trojan
11) Za + męża Gintera Josch oraz jego + ojca Jerzego Josch, za + Otylię Kirszuiok,
jej męża Jana Kirszuiok oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron
12) Za ++ rodziców Martę i Józefa, syna Wendelina, jego żonę Elfrydę Lis, 3 siostry,
3 szwagrów, Franciszkę i Ludwika Wołoszyn, Romana Strzodki oraz ++ z pokrewieństwa
13) Za ++ rodziców Albinę i Antoniego Szczyrba, braci Karola i Waldemara, + Agnes
Reinhardt, ++ Marię i Herberta Foik oraz ++ dziadków Maniura i Szczyrba
14) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w 1 rocznicę ślubu
Arkadiusza i Moniki z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny
29.07.2020 ŚRODA, wspomnienie św. Marty
8:00 Za + brata Świętosława Piowczyk w rocznicę śmierci, ++ rodziców Otylię i
Ignacego, teściów Helenę i Antoniego Szyguła, szwagra Józefa i ++ z pokrewieństwa

30.07.2020 CZWARTEK
8:00 Za ++ rodziców Józefa i Annę Buchta, ++ siostry, brata, szwagrów, bratową,
za wszystkich ++ z rodzin: Buchta, Kudlek, Świerc oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
31.07.2020 PIĄTEK, wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
18:00 Za ++ Mariana i Marię Wiśniowieckich (Msza ofiarowana od sąsiadów)
01.08.2020 SOBOTA, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora
08:00 W intencji czcicieli Różańca Św; za + Dietera, rodziców Łucję i Rafała, dziadków,
kuzynów: Wernera i Joachima oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Za + męża Gerarda, rodziców z obu stron, 3 siostry, brata, 3 szwagrów, dziadków
oraz ++ z pokrewieństwa Szlosarek i Dudek
02.08.2020 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Martę, Pawła, Marię, Józefa, Martę, Jana i Ambrożego Sikora, Annę i Pawła
Lis, Łucję i Franciszka Miczka, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz oraz ++
z pokrewieństwa Sikora i Nicz
11:00 Za + Marię Wiśniowiecką w 3. rocznicę śmierci, jej + męża Mariana oraz
++ rodziców z obu stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26.07.2020
• Dziś o 14.30 zapraszamy na nieszpory połączone z modlitwą w intencji wszystkich
kierowców oraz tradycyjnym poświęceniem pojazdów mechanicznych.
• Również dzisiaj po Mszy Świętej będzie można złożyć ofiarę na rzecz MIVA Polska.
• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę świętą
o godzinie 8.00 w intencji czcicieli Różańca Świętego.
• W sobotę sprzątanie kościoła, Ziemięcice, rodziny: Piernikarczyk, Kowalik,
Jędrysik, Jędroszkowiak, Długosz, Molenda i Troszka. W przyszłym tygodniu
w gazetce będzie zamieszczona cała rozpiska sprzątania kościoła dla Ziemięcic.
• W przyszłą niedzielę można uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych odpust
zupełny, tzw. Porcjunkuli. Biskup gliwicki zezwala na uzyskanie tego odpustu albo
w niedziele 2 sierpnia, bądź też niedzielę poprzedzającą lub następującą po 2
sierpnia, tj. 26 lipca, bądź 9 sierpnia, ale tylko jeden raz. Odpust ten można uzyskać
na zwyczajnych warunkach.
• W naszym kościele zostało zamontowane nowe nagłośnienie: wymieniono
wzmacniacz i mikrofony. Mam nadzieję, że polepszy to jakość dźwięku w bardzo
trudnym do nagłośnienia naszym kościele
--------------------------------------------------------------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

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1) Karol Podkowik, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Sabina Kiszka, par. św. Bartłomieja w Smolnicy
2) Dawid Szuwald, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Agata Trelińska par. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach
3) Paweł Matysik, par. MB Piekarskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
Sonia Pabis, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
4) Mariusz Krause, par. NSPJ w Gliwicach
Iwona Cichorowska, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

APEL KOMENDANTA POLICJI NA DZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA
Drodzy użytkownicy dróg!
Samochód i droga to narzędzia mające ułatwiać życie i służyć integralnemu rozwojowi
naszego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu na naszych drogach jest pochodną postępu
gospodarczego, społecznego i turystycznego. Transport jednoczy ludzi, ułatwia dialog i kontakt
społeczny, oraz ubogaca poprzez nowe odkrycia i spotkania. W zasadzie codziennie jako
kierujący, piesi, pasażerowie, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Nie bądźmy egoistami,
nie myślmy jedynie o sobie aby w wielkim pośpiechu dotrzeć jak najszybciej do celu.
Zauważajmy bliźnich, przecież każdy z nich ma swoje własne życie, marzenia, cele do
zrealizowania. Każdy z nich ma bliskich dla których żyje. Nie niszczmy planów innych, nie
wywołujmy niepotrzebnych łez, strasznej traumy rodzin, którą codziennie my policjanci
obserwujemy na drogach naszego województwa. Jestem przekonany, że właśnie taka postawa
charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę. Rodzi się ona z zachowania, które szanuje życie
drugiego człowieka, a także zasady ustanowione w celu jego ochrony na drodze. Dziś zwracam
się do Państwa, pieszych uczestników ruchu drogowego: korzystajcie z chodników a jeśli ich nie
ma przemieszczajcie się lewą stroną drogi; bądźcie ostrożni, również na przejściach dla pieszych
i używajcie elementów odblaskowych. Kierujących rowerami proszę: poruszajcie się na
sprawnych, dobrze oświetlonych rowerach; Zaś do kierowcom samochodów przypominam:
pamiętajcie, że wasza nieostrożność może skończyć się czyjąś śmiercią, a zbyt wielu
“spóźnionych” nie dojechało do celu. Niech zdolności psychofizyczne, tak ważne podczas
poruszania się po drogach nie będą zaburzone alkoholem lub innymi niedozwolonymi środkami,
prowadząc do tragicznych zdarzeń, o których chociażby ostatnio było „głośno” w środkach
publicznego przekazu.
Niech moja prośba skłoni wszystkich do zastanowienia się nad naszym zachowaniem
i uchroni chociaż przed jedną tragedią na drodze, a jej przesłanie się spełni.
W dniu kiedy wspominamy patrona kierowców Św. Krzysztofa życzę wszystkim z głębi serca
„aby liczba powrotów była zawsze równa liczbie wyjazdów”.
nadinsp. dr Krzysztof JUSTYŃSKI
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

