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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Gdy
Jezus
przyszedł
w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: "Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?"
A oni mu odpowiedzieli: "Jedni za
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków". Jezus
zapytał ich: "A wy za kogo Mnie
uważacie?" Odpowiedział Szymon
Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego". Na to Jezus mu
rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli
Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił
uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
(Mt 16, 13-20)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową, która, co znamienne, przynależała do
terytoriów zamieszkiwanych przez pogan, jawi się jako niezwykle odważne, jako
antycypacja słów Pawła: „nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus
jest Panem” (zob. 1 Kor 12,3). Co miał na myśli Piotr, mówiąc o Jezusie, że jest
Mesjaszem? W I wieku idei mesjańskich było co najmniej kilkanaście – po jednej na każde
z istniejących wówczas ugrupowań. Jedno jest pewne – Piotr nie miał świadomości, że
Jezus został namaszczony na oddanie życia za całą ludzkość. Jakiekolwiek nie były
wyobrażenia Piotra, jego odwaga, która aż do Pięćdziesiątnicy pozostawiała wiele do
życzenia – strach Piotra wyziera z wielu fragmentów Ewangelii – doczekała się pochwały
tak wielkiej, że awansowała rybaka Szymona do Piotra-skały, żywego fundamentu
przyszłego Kościoła. Błogosławiona Boża intuicja rozpoczęła w Piotrze trwałą przemianę
– poprowadziła go ścieżką od paraliżującego strachu aż po dobrowolną ofiarę z życia.
dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

INTENCJE MSZALNE
23.08.2020 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji parafian
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Wniebowziętej oraz św. Jadwigi
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błogosławieństwo w intencji:
- Moniki i Janusza Kurpas z okazji 20 rocznicy ślubu
- w intencji Damiana Sikora z okazji 50 urodzin
- CHRZEST: Kornelia Kłaczka
24.08.2020 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Bartłomieja, apostoła
18:00 Za ++ rodziców Jana i Marię Szczeponik, ++ Herberta i Cecylię Jagla, Józefa Duda,
++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa
25.08.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Józefa Bedorz, córkę Bernadetę, siostrę i szwagra Joachima oraz
++ z pokrewieństw
2) Za + męża Józefa Mularczyk w XIII rocznicę śmierci, + rodziców z obu stron,
siostrę Barbarę, 4 braci, Teresę i Adolfa Walczuch, + Hildegardę oraz ++
z pokrewieństwa
3) Za ++ rodziców Tomasza i Anastazję Boczar, Konrada i Marię Molenda, braci
Antoniego i Franciszka Boczar, bratową Edytę, siostrzenicę Małgorzatę
i ++ z pokrewieństwa
4) Za + matkę Lidię Frychel, dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek
i ++ z pokrewieństwa
5) Za + męża Ernesta Spende, syna Norberta, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
oraz za + Lidię Jonkowską
6) Za ++ rodziców Emilię i Józefa Malecko, + Mariannę i Józefa Sobczyk
oraz ++ z pokrewieństwa
7) Za + Irenę Krupińską w XXX rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Krupiński,
Turek i Sławik
8) Za + syna Joachima Cichorowskiego
9) Za + Gerarda Tomanek od kuzynki Urszuli
26.08.2020 ŚRODA, Uroczystość NMP Częstochowskiej
8:00 Za + Antoniego i Klarę Griksa, ++ rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodzin
Liszka i Griksa
27.08.2020 CZWARTEK, Wspomnienie św. Moniki
8:00 Za ++ rodziców Leokadię i Józefa Wolny, Angele i Erwina Latusik, ich rodziców,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

28.08.2020 PIĄTEK, Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora
18:00 Za + Łucję Kowolik oraz za ++ rodziców
29.08.2020 SOBOTA, Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
18:00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, męża Engelharda, teściów, brata Joachima,
bratową, szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa
30.08.2020 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 za + Roberta, Józefa, Annę i Karola Wicha, Edytę, Emila i Alfreda Wilczek
oraz Henryka Kudlek
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP oraz św. Jadwigi
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błogosławieństwo w rodzinie w intencji:
- Adriana Klimala z okazji 40 rocznicy urodzin
- Andrzeja Grzegorczyk z okazji 50 urodzin
- Zofii Maśnica z okazji 70 urodzin
- sąsiadów, którzy wsparli odnowienie krzyża na posesji państwa Długoszów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16.08.2020
•

W środę przypada uroczystość NMP Częstochowskiej

•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Zagata, Iwan, Dubiński, Grandys,
Podkowik, Wołoszyn, Marzec, Smolik i Lis.

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł o życiu wspólnot parafialnych w dobie mobilności, a także artykuł o
sanktuarium na Jasnej Górze, natomiast w naszej gazetce krótki artykuł o
obrazie MB Częstochowskiej.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

1)

Strzelbicki Rafał, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Chruszcz Marta, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

2)

Artur Grochla, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Sylwia Królikowska, par. MB Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju

--------------------------------------------------------------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
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OBRAZ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Historia
obrazu
Matki
Boskiej
Częstochowskiej sięga XIV wieku. Jego
autorem jest nieznany włoski malarz.
Najstarszy dokument dotyczący tego dzieła to
piętnastowieczna legenda pt. „Przenosiny
tablicy Błogosławionej Maryi Dziewicy, którą
święty Łukasz wymalował własnymi rękami”.
Według
niej
obraz
Matki
Boskiej
Częstochowskiej nie pochodzi z XIV wieku,
ale z okresu początków Chrześcijaństwa,
a namalował go św. Łukasz Ewangelista
na deskach stołu pochodzącego z domu Maryi
w Jerozolimie. Zanim Czarna Madonna trafiła
do Polski, cesarz Konstantyn Wielki
sprowadził go do Konstantynopola. Tam też
zasłyną wieloma łaskami. Następnie obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej trafił na Ruś
na prośbę księcia Lwa Halickiego. Do
Częstochowy to niezwykłe dzieło trafiło za
sprawą księcia Władysława Opolczyka. Miało
to miejsce 31 sierpnia 1384 roku. Następnie
polski historyk i kronikarz Jan Długosz zrelacjonował napad na klasztor ojców Paulinów na Jasnej
Górze z 16 kwietnia 1430 roku, kiedy to obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został
sprofanowany i zniszczony. Przedstawiciele ruchu religijnego husytów wyrwali Czarną Madonnę
z ołtarza, wynieśli przed kaplicę i porąbali szablami. Przebili go też mieczem i porzucili w okolicy
kościoła św. Barbary. Po tym incydencie Bogurodzica trafiła do krakowskiego ratusza. Król
Władysław Jagiełło oddał obraz w ręce ruskich malarzy i zlecił im jego naprawę. Renowacja
trwała dwa lata. Malarze pozostawili rany zadane Czarnej Madonnie w czasie ataku oraz deski, na
których został namalowany ten cudowny i tajemniczy wizerunek. W 1655 roku obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej został ponownie przeniesiony na Śląsk, ponieważ obawiano się, że może
zostać zniszczony lub ukradziony przez zbliżające się szwedzkie wojska. W 1682 roku, z okazji
300-lecia Jasnej Góry, obraz został ponownie odnowiony, a na jego odwrocie przyklejono
malowidło, które przedstawia historię obrazu w kilkunastu scenach. W czasie II wojny światowej
Czarna Madonna była ukrywana. Po zakończeniu wojny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
kompleksowo zajął się prof. Rudolf Kozłowski. Po renowacji zawisł on znów w cudownej kaplicy
W 2012 roku miała miejsce kolejna próba zniszczenia Czarnej Madonny za pomocą żarówek
wypełnionych czarną farbą. Wizerunek jednak ochroniła pancerna szyba zainstalowana tuż przed
obrazem, a sprawca został zatrzymany. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej to jeden
z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej na świecie. Jednoznacznie kojarzy się z Polską
i z sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Czarna Madonna, jak nazywa się obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej, uznawana jest za cudowny wizerunek, ponieważ na skutek modlitwy
przed nim, tysiące wiernych doświadczyło uzdrowienia i innych cudów.

