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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus zaczął wskazywać
swoim uczniom na to, że musi
udać się do Jerozolimy i wiele
wycierpieć
od
starszych
i
arcykapłanów oraz uczonych w
Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł
robić Mu wyrzuty: "Panie, niech
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie". Lecz On
odwrócił się i rzekł do Piotra:
"Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś
Mi zawadą, bo nie myślisz po
Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy
Jezus rzekł do swoich uczniów:
"Jeśli ktoś chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo
co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda
każdemu według jego postępowania".
(Mt 16, 21-27)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30.08.2020
• Od 1 września, po okresie wakacyjnym wprowadzamy nowy stały porządek
Mszy Świętych w tygodniu. Msze będą odprawiane codziennie o godzinie
18:00, z wyjątkiem czwartków, w czwartki Msza Św. będzie odprawiana
zawsze o 8:00 rano. W niedzielę porządek Mszy pozostaje bez zmian, po
wakacyjnej przerwie zapraszamy do udziału w nieszporach w każdą niedzielę
o godzinie 14:30.
• W środę o 18:00 zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą w ich intencji
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po Mszy Świętej poświęcenie
przyborów szkolnych. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w środę od 17:00
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Po Mszach Świętych nabożeństwa. W piątek o 17:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu oraz okazja do spowiedzi.
•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Marek, Iwan, Nicz, Bednarek,
Juskowiak, Spende i Jendrzejek

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł o potrzebie humanizowania medycyny oraz wywiad z ustępującym
rektorem KUL o tym czym powinien być uniwersytet.

•

Sołtys i rada sołecka Przezchlebia zawiadamia o zebraniu wiejskim, które
odbędzie się w czwartek 3.09.2020 o godzinie 18:00 pod wiatą na placu zabaw
przy ul. Dworcowej w Przezchlebiu. Ze względu na doniosłość poruszanych
spraw Sołtys prosi o liczny udział w zebraniu i zabranie głosu w dyskusji.
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
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

INTENCJE MSZALNE
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
31.08.2020 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Annę Gellner
01.09.2020 WTOREK, Wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Matyldę Skrzypczyk, męża Mariana, teścia Karola Spende
oraz ++ z pokrewieństwa
2) Za ++ rodziców Rajmunda i Elżbietę Mainka, męża Erharda, matkę Edytę
Kowolik oraz ++ z pokrewieństwa
3) Za ++ Matyldę, Franciszka, Wilhelmine i Gerdę Mainka, Annę i Józefa Majowski,
Gintera Poppe, dziadków i ++ z pokrewieństwa
4) Za ++ Marię i Hermana Piosek, oraz za ++ krewnych, znajomych i sąsiadów
5) Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa
6) Za ++ rodziców Marię i Piotra Najbar, ich synów Jana i Władysława,
++ rodziców Annę i Macieja Barszczak, za ++ z rodzin Najbar i Barszczak
a także z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
7) Za + Siegberta Mróz, syna Dariusza, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda
Rajnholda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk,
Józefa Giebel i ++ z pokrewieństwa
02.09.2020 ŚRODA
17:00 Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży
18:00 W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów,
z prośbą o Dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski na rozpoczynający się
nowy rok szkolny; Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę Mainka, Michała i
Katarzynę Koperwas oraz ++ dziadków i kuzynkę
03.09.2020 CZWARTEK, Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora
8:00 O dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
Za +Małgorzatę Krohel w I rocznicę śmierci
- nabożeństwo o powołania

04.09.2020 PIĄTEK, I-szy piątek miesiąca
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Okazja do spowiedzi
18:00 W intencji czczicieli NSPJ;
Za + Jana, Helenę i Alojzego Podkowik, Jadwigę, Leona, Karola i Wolfganga
Smolik oraz ++ z pokrewieństwa
- nabożeństwo do NSPJ
05.09.2020 SOBOTA, I-sza sobota miesiąca
8:00 W intencji czcicieli Różańca Św.
18:00 Za + męża Mariana Rudnickiego, ++ rodziców Gotfryda i Rutę Kauder,
++ dziadków Anastazję i Feliksa Krafczyk, ++ Gertrudę i Pawła Kauder
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
06.09.2020 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + ojca Ernesta Szymaczek w rocznicę urodzin, + matkę Erykę, ++ dziadków:
Matyldę, Józefa, Wiktorię i Donata, wujka Franciszka Szymaczek, kuzynkę
Urszulę Broja oraz + szwagra Antoniego Bielesz
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 intencji Bożeny i Józefa Szczeponik z okazji 50. rocznicy
małżeństwa
- CHRZEST: Wiktor Macewko
14:30 Nieszpory

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Warunkiem właściwego zrozumienia tego fragmentu Ewangelii jest jego lektura
w całościowym ujęciu. Ta zasada generalnie odnosi się czytania Pisma Świętego. Każdy, nawet
najmniejszy fragment należy odbierać w jego kontekście i starać się, aby zobaczyć dane
wydarzenie czy wypowiedź na tle całej historii zbawienia. Odnośnie do naszego fragmentu, takie
podejście pomoże nam właściwie zrozumieć odpowiedź Jezusa na zastrzeżenia Piotra.
W rzeczywistości Jezus nie nazywa apostoła szatanem. Byłoby to niezrozumiałe w kontekście
wyznanej przez Piotra wiary i otrzymanej władzy prymatu i władzy kluczy. Swoją ostrą
wypowiedź Jezus kieruje do szatana, który cały czas, od samego początku wszelkimi sposobami
próbuje zniszczyć zbawcze dzieło Syna Bożego. Tym razem diabeł w swojej perfidii
wykorzystuje dobroduszność Piotra. Doświadczenie uczy, że zły duch posłuży się każdą, nawet
skądinąd szlachetną intencją czy sytuacją, aby osiągnąć swój zgubny cel. Ostra reakcja Jezusa jest
lepiej zrozumiała w świetle dalszych Jego słów, kiedy wzywa do pokornego niesienia krzyża
codzienności, do ofiary i poświęcenia. Taki jest Jego styl życia i takie przez cały czas dawał
świadectwo, aż po przyjęcie śmierci krzyżowej. Taką postawę formował u swoich uczniów
i oczekuje jej od wszystkich swoich wyznawców. Każda inna droga nie pochodzi od Niego.
W łagodności i pokorze, w poświęceniu i służbie powstaje królestwo Boże na ziemi i w taki
sposób dochodzi się do królestwa niebieskiego. Innej drogi nie ma. Wśród wymagającej nauki
Jezusa nie wolno przeoczyć wątku najważniejszego: zapewnienia o Jego zmartwychwstaniu
i zmartwychwstaniu tych, którzy do Niego należą.
ks. Adam Dynak

