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W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Gdy tłum został nasycony, zaraz
Jezus przynaglił uczniów, żeby
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden
na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów
oddalona od brzegu, miotana falami,
bo wiatr był przeciwny. Lecz
o czwartej straży nocnej przyszedł
do nich, krocząc po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to
zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi!
Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś,
każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi,
i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł
się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast
wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary?
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed
Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
Mt 14,22-33

INTENCJE MSZALNE
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 pokrewieństwa
11:00 Za + Tadeusza Klimala w I rocznicę śmierci
10.08.2020 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
18:00 Za + Edytę Szczeponik w I rocznicę śmierci
11.08.2020 WTOREK, Wspomnienie św. Klary, dziewicy
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + ojca Waltera Bomba, matkę Adelajdę, bratową Marię, dziadków
i ++ z pokrewieństwa
2) Za + Edytę Szczeponik w I rocznicę śmierci
3) Za + matkę Klarę Hepa i + męża Arnolda Woźnica z okazji urodzin, za + ojca,
teściów, dziadków, rodzeństwo, bratową, szwagra, + Klaudię i ++ z pokrewieństwa
4) Za + Gabrielę Sonntag
5) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji Lilianny
i Krystiana z okazji 30. rocznicy małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny
6) Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców, teściów, rodziców chrzestnych,
dziadków, kuzynkę Urszulę, szwagrów Tadeusza i Jana oraz ciocię Edytę i Helenę
7) Za + męża Kazimierza Lubickiego w V rocznicę śmierci oraz w dniu urodzin,
a także za ++ rodziców, teścia, brata, szwagra i ++ z rodziny Szeliga
12.08.2020 ŚRODA
8:00 Za + syna i brata Piotra Wierchol w III rocznicę śmierci
13.08.2020 CZWARTEK
8:00 Za + rodziców Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów
Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ z pokrewieństwa
14.08.2020 PIĄTEK, Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego
18:00 Za + męża Halmuta Biskupek w V rocznicę śmierci.
15.08.2020 SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
8:00 Za + Edytę, Emila i Alfreda Wilczek, dziadków Kocjan i Wilczek, Józefa, Roberta,
Annę i Karola Wicha oraz za + Henryka Kudlek
11:00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Jadwigi i MB Wniebowziętej
w intencji: Piotra Szandurskiego z okazji 70 urodzin; w intencji Helgi Szlosarek
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.08.2020 XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Mike, ojca Erwina Szyszka, brata Józefa
i ++ z pokrewieństwa
11:00 1) Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, dziadków
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin: Stypa, Fordymacki i Gęza z prośbą o łaskę
wiecznego zbawienia, a także za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności w intencji Anny Ibrom w dniu Chrztu Św. Oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
- CHRZTY: Anna Ibrom, Piotr Bednarek
14:30 Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
09.08.2020
• W tym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami, kancelaria parafialna będzie nieczynna.
• W sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte odprawione
zostaną jak w każdą niedzielę, nie będzie natomiast sobotniej Mszy Świętej
wieczornej. Po Mszach Świętych zwyczajowe błogosławieństwo ziół i kwiatów.
• Także w sobotę 15 sierpnia przypada 33. rocznica sakry biskupiej Biskupa Seniora
Gerarda Kusza, natomiast w przyszłą niedzielę, 16 sierpnia, 39. rocznica sakry
biskupiej Biskupa Seniora Jana Wieczorka. Pamiętajmy w modlitwach o naszych
Biskupach Seniorach.
• W przyszłą niedzielę przypada 16. dzień miesiąca, o godzinie 14.30 zapraszamy
na nabożeństwo ku czci św. Jadwigi
• W związku z sobotnią uroczystością do sprzątania kościoła zapraszamy w piątek:
Ziemięcice, rodziny: Wielgocki, Dworaczek, Mroczek, Król, Kampa, Baron,
Kolanek i Łabiak
• Przypominamy o zapisach na wyjazd na Obchody Kalwaryjskie, informacje
w gablotce i na stronie parafialnej
•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in. „receptę
na pojednanie” według św. Ignacego oraz artykuł o tym dlaczego należy
wypowiedzieć konwencję stambulską, natomiast w naszej gazetce parafialnej ważny
apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad
sanitarnych.

• W Niemczech zmarła nasza parafianka z Przezchlebia Hela Szymaczek,
wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

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

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Do niezwykłego spotkania doszło na wodach Jeziora Galilejskiego. Jezus po wodzie
przyszedł do apostołów, którzy z trudem próbowali przepłynąć jezioro. Najpierw były lęk
i zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się zobaczyć Jezusa w środku nocy
na jeziorze. Kiedy dał się rozpoznać, Piotr postanowił wyjść Mistrzowi naprzeciw. Zdawał
sobie sprawę, że jego ludzkie pragnienie, to za mało, aby odbyć spacer
po wodzie. Dlatego poprosił Jezusa o pozwolenie na realizację tak ryzykownego planu.
Tutaj poznajemy wiarę Piotra, wielką, odważną… I jego gorącą miłość
do Jezusa. Kto inny mógłby wpaść na pomysł, aby chodzić po wzburzonych falach jeziora?
Po przyzwoleniu Jezusa Piotr zrobił ten szaleńczy krok wiary. Tej wiary wystarczyło mu,
aby wyjść z łodzi, postawić stopy na wodzie i ruszyć w kierunku Mistrza. Niestety, ta
wiara okazała się za mała, aby przetrwać kolejny mocny podmuch szalejącego na jeziorze
wiatru. Wiara, której wystarcza na podjęcie drogi ku Jezusowi, może okazać się
za mała, aby tę drogę kontynuować wobec nowych, nieprzewidzianych wcześniej
okoliczności. Nasza wiara musi rosnąć razem z nami, musi z nami kroczyć, musi być
świeża. Wczorajsza wiara, dzisiaj nie wystarczy; ani ta, której wystarczyło,
by zmierzyć się z dzisiejszymi trudnościami, jutro, wobec nowych wyzwań, może okazać
się zbyt mała. Dlatego oprócz Piotrowego wołania: Panie, ratuj!, musimy umiłować
prośbę: Panie, przymnóż mi wiary!
ks. Bogusław Zeman SSP

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI O PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem.
W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do
wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza
o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję aby przypominać
uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz o możliwość przyjmowania
Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych (tj. najpierw
podchodzą osoby przyjmujące Komunię na rękę, a dopiero na końcu osoby
przyjmujące Komunię do ust).
Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich
miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez
przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.
Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi,
może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce
o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność
i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.
Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

