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W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela,
oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie,
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z
miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór,
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:
"Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna.
Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi
i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im
odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy
dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie
mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał
tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków.
Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
(Mt 14, 13-21)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów będą łaknąć.
Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest
najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym
nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem,
która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności.
Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu
wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć
będzie". "Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął".
Bogna Paszkiewicz

INTENCJE MSZALNE
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
03.08.2020 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + męża Helmuta Kapek w rocznicę śmierci, teścia, rodziców, dziadków
i ++ z pokrewieństwa
04.08.2020 WTOREK, Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, prezbitera
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za ++ rodziców Cecylię i Franciszka Daniel, 2 braci, bratową, ich syna, siostrę
Edeltraudę, męża Dworaczek, męża Siegwarta, teściową Pasternak, oraz ++ z rodzin
Daniel, Pasternak, Nowiński, Sawicki, Barteczko, pokrewieństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
2) Za ++ rodziców Pawła i Alicję Woźny, dziadków Woźny, Jarecki i ++ z pokrewieństwa
3) Za + ojca Helmuta Miczka z okazji urodzin, matkę Dorotę i ++ z pokrewieństwa
4) Za + męża i ojca Henryka Kwieciszewskiego w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów,
++ Stanisławę, Krzysztofa, Helmuta i ++ z pokrewieństwa
05.08.2020 ŚRODA
8:00 Za + Marzenę Korzeń (od rodzin Żabów i Cieślików z Sosnowca)
06.08.2020 CZWARTEK, Święto Przemienienia Pańskiego, I czwartek miesiąca
8:00 Za + Józefa Sobiech w rocznicę śmierci, rodziców Sobiech, Giers oraz
braci i siostrę
- nabożeństwo o powołania
07.08.2020 PIĄTEK, I-szy piątek miesiąca
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za ++ rodziców Jerzego i Marię Glagla, za ++ siostry, szwagrów, ++ z rodzin
Glagla, Piwelek oraz za + Renatę Buchta i dusze w czyśćcu cierpiące
- nabożeństwo do NSPJ
08.08.2020 SOBOTA, wspomnienie św. Dominika, prezbitera
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Klimek
09.08.2020 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + matkę Anastazję Boczar w rocznicę śmierci, ojca Tomasza, brata Antoniego
i Franciszka, bratową Edytę, siostrzenicę Małgorzatę, dziadków i ++ z pokrew.
11:00 Za + Tadeusza Klimala w I rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02.08.2020
• Od dziś ponownie będziemy transmitować niedzielne Msze Święte o godzinie 11:00.
Link do transmisji znajduje się na stronie internetowej parafii.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Po Mszach Świętych
nabożeństwa, a w piątek od 17.00 okazja do spowiedzi.
• Również w czwartek przypada Święto Przemienienia Pańskiego
• Bardzo proszę o załatwienie wszystkich spraw kancelaryjnych w nadchodzącym
tygodniu, ponieważ od 9 do 15 sierpnia kancelaria parafialna będzie nieczynna.
• W sobotę sprzątanie kościoła, Ziemięcice, rodziny: Szczeponik, Rother, Kowolik,
Kaczmarczyk, Włodarczyk, Boczar, Kulosa i Golbik. Ponadto dziś w gazetce
harmonogram sprzątania kościoła dla Ziemięcic
• W dniach od 11 do 13 wrześniach br. na Górze św. Anny odbędą się obchody
kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Nasza Parafia tradycyjnie organizuje
na te obchody 3-dniową pielgrzymkę. zapisy na pielgrzymkę łącznie z opłatą za
przejazd i noclegi będą przyjmowane w zakrystii od 2 do 16 sierpnia włącznie.
Więcej informacji na ogłoszeniu w gablotce i na stronie internetowej parafii.
• Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym m.in. artykuł o tym czy
istnieją rozwody kościelne, ciekawy artykuł o gotyckich katedrach oraz o polskich
zakonnicach w Teksasie. Zachęcamy do lektury.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

Karol Podkowik, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Sabina Kiszka, par. św. Bartłomieja w Smolnicy

--------------------------------------------------------------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

