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W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska,
wyszedłszy z tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do
niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo
krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła:
"Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom, a rzucać szczeniętom". A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta
jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej
odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.
Mt 15, 21-28

INTENCJE MSZALNE
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
17.08.2020 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość św. Jacka, patrona metropolii
18:00 Za + męża Joachima Skandy oraz ++ rodziców z obu stron
18.08.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Czesława Komornickiego w I rocznicę śmierci
2) Za + Józefa Wyżgoł w 30 dni po śmierci
3) Za + Władysławę Zachura w IV rocznicę śmierci
4) Za + Wilibalda Spende w III rocznicę śmierci
5) Za + wujka Jerzego w III rocznicę śmierci, matkę Gertrudę, Pawła Brzoza, ciotkę
Walburgę i jej męża, dziadków, teściów, Jana Krol, Annę i Rudolfa Hadulla oraz
wszystkich ++ z rodziny
6) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z okazji urodzin
Kornelii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
19.08.2020 ŚRODA
8:00 Za + rodziców Agnieszkę i Józefa Buchta, męża Erwina Szyszka, teściów Luizę
i Wilhelma, 2 szwagierki, szwagrów Józefów oraz ++ z pokrewieństwa
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji Rejnholda
i Marzeny Iwan z okazji 25 rocznicy ślubu
20.08.2020 CZWARTEK, Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora kościoła
8:00 Za + Agnieszkę , Karola i Gabrielę Sadów, Konstantynę i Augustyna Drymota,
Krystynę i Józefa Choroba i ++ z pokrewieństwaoi
21.08.2020 PIĄTEK, Wspomnienie św. Piusa X, papieża
18:00 Za + matkę w rocznicę śmierci, zaginionego ojca oraz teściów
22.08.2020 SOBOTA, Wspomnienie NMP Królowej
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Korgel, brata Dietera i ++ z pokrewieństw

23.08.2020 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji parafian
11:00 Do Bożej Opatrzności MB Wniebowziętej oraz przez wstawiennictwo św. Jadwigi
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błogosławieństwo w intencji:
- Moniki i Janusza Kuropas z okazji 20 rocznicy ślubu
- w intencji Damiana Sikora z okazji 50 urodzin
- CHRZEST: Kornelia Kłaczka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16.08.2020
• Dziś 16. dzień miesiąca, o godzinie 14.30 zapraszamy na nabożeństwo ku czci
św. Jadwigi
• W poniedziałek przypada uroczystość św. Jacka, patrona naszej metropolii
• Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Kowalczyk, Skotnicki, Lisek, Pabis,
Makuch, Pajdak, Wolny i Miczka
• Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł wyjaśniający skąd wiemy, że cud to cud, a także wywiad z abp Rysiem
o problemach polskiego Kościoła.

--------------------------------------------------------------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
Ewangelista Mateusz opisuje niezwykłe spotkanie. Pan Jezus, syn
Dawida, jako człowiek – Żyd, spotyka kobietę obcą dla Izraelitów – Kananejkę.
Obcy, z innego plemienia, traktowani byli przez Żydów z pozycji wyższości.
Nie byli oni nigdy uznawani za bliźnich, co miało szereg konsekwencji, w tym
z zakresu moralności. Zło uczynione swoim było grzechem. Nie było takim,
kiedy skierowane było ku obcym. Jezus piętnował takie podejście swoich do
innych. Spotkanie Pana Jezusa z kobietą lekceważoną przez „wybranych” –
Izraelitów, w ogóle odniesienie Jezusa do kobiet czasów religii biblijnego
Izraela, było znakiem wiarygodności Jezusa jako Syna Bożego.
Kobieta kananejska przyszła do Jezusa z ogromnym bólem. Cierpienie
córki tejże kobiety „dręczonej przez złego ducha” było jej niewypowiedzianą
udręką. Ból najbliższych jest bardziej dramatycznym od własnego! Brak
odpowiedzi Jezusa na krzyk rozpaczy matki zatroskanej o córkę nie był
wyrazem obojętności, czy lekceważenia przez Jezusa. Milczenie Jezusa było
najwyraźniejszą, najpełniejszą Jego odpowiedzią na przepastny dramat matki i
córki. Uczniowie Jezusa, chociaż mieli własne rodziny, nie zdołali wniknąć i
zrozumieć bólu, rozpaczy kobiety kananejskiej. Zamiast słów współczucia,
zwykłej empatii pojawiło się wezwanie uczniów Pana, by niewiastę odprawić,
czy inaczej mówiąc – przegonić. Jezus w tej chwili kompromitacji swoich
uczniów podjął z nią rozmowę. Trudno dziś zrozumieć słowa Jezusa o chlebie
odbieranym dzieciom i rzucanym psom oraz o szczeniętach – pieskach
spożywających okruszyny spadające ze stołu. Język Jezusa był bardzo
obrazowy, symboliczny, odwołujący się do codziennych doświadczeń Jego
rozmówców. Obcy ma prawo do chleba i do jego okruszyn. Nikt nie może
zabronić Jezusowi udzielać łask, pierwotnie przeznaczonych dla narodu
wybranego. Dla Jezusa wszyscy ludzie – swoi i obcy, Żydzi oraz ci, którzy nimi
nie są - wybrani zostali przez Boga. Kobieta kananejska udowodniła swoją
wielką wiarę w Boga. Jej bezgraniczne zaufanie zaowocowało cudem
uzdrowienia jej córki.

