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W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus powiedział
do swoich uczniów:
"Gdy brat twój
zgrzeszy
przeciw
tobie, idź i upomnij
go w cztery oczy.
Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź z sobą
jeszcze
jednego
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko
otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
(Mt 18, 15-20)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06.09.2020
•

We wtorek przypada Święto Narodzenia NMP, zaś w sobotę wspomnienie
NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki naszej diecezji.

•

W sobotę o 10:00 próba dla dzieci przed I Komunią Świętą

•

Również w sobotę o 17:00 spowiedź dla dzieci obchodzących I rocznicę
Komunii Świętej

• Przypominamy, że w najbliższy piątek 11 września nasza parafia organizuje
trzydniową pielgrzymkę na Górę św. Anny. Ze względu na małą liczbę
chętnych zaszły zmiany w kwestii noclegów i przejazdów, wyjazd spod
kościoła wcześniej, o godzinie 7:15, a z Przezchlebia o 7:20. Panie zostały
przeniesione do pokoju wieloosobowego, w którym koszt jednego noclegu
wynosi 18 zł, czyli konieczna będzie dopłata łącznie 10 zł za dwie noce. Na
Kalwarię z domu pielgrzyma wyruszymy o godzinie 10:00. Proszę pamiętać
o zabraniu maseczek, które obowiązkowo nosimy w autokarze, w domu
pielgrzyma i na Kalwarii
•

W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych zbiórka do puszek na stolicę
apostolską, tzw. świętopietrze.

•

Również w przyszłą niedzielę będziemy gościć pana Artura Thomasa, który po
każdej Mszy Świętej udzieli nam koncertu na fletni Pana, wykonując pieśni
religijne. Po koncertach będzie można zakupić również płytę w cenie 25 zł.

•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Buchta, Wilczek, Erat, Salwiczek,
Oczko, Jakubczyk, Ogonek, Gałązka

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł p.t. „Między szkołą a parafią” mówiący o katechizacji w 30 rocznicę
powrotu katechezy do szkół oraz ciekawy artykuł o tym ile lat ma Maryja.

•

Zmarła nasza parafianka Helena Szymaczek z Przezchlebia, jej pogrzeb
odbędzie się w poniedziałek o 9:30. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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INTENCJE MSZALNE
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
07.08.2020 PONIEDZIAŁEK
09:30 Pogrzeb ś.p. Heleny Szymaczek
18:00 Za ++ rodziców Angelę i Erwina Latusik, + męża Horsta Cieślik, jego ++ rodziców
Juliannę i Alojza, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa
08.09.2020 WTOREK, Święto Narodzenia NMP
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za ++ rodziców Leona i Helenę Piernikarczyk, +syna Jana i dziadków z obu stron
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP oraz św. Jadwigi
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błogosławieństwo w intencji Katarzyny Piernikarczyk z okzji 50 rocznicy urodzin
3) Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra Pieczka, męża Herberta, siostrę Klarę
i ++ z rodzin Kowolik i Pieczka
4) Za ++ rodziców Marię i Helmuta Grzeganek, + męża Stanisława Lukasiewicza,
+ brata Joachima Szmatloch i ++ dziadków z obu stron
5) Za + Ewę Glaster z okazji urodzin, za + męża Joachima, za ++ z pokrewieństwa
oraz o powrót do zdrowia w pewnej intencji
6) Za + Józefa Gajdę oraz + Pawła Brzozę (Msza ofiarowana od rodziny Popela)
7) Za + rodziców Tomasza i Anastazję Boczar, Adama i Marię Książek, córkę
Małgorzatę, bratową Edytę, braci Antoniego i Franciszka oraz ++ z pokrewieństwa
8) Za + Leopolda Wilczek oraz za ++ rodziców Barbarę i Brunona Wilczek
09.09.2020 ŚRODA
18:00 Za + męża Bronisława Wojnar, córkę Alicję Zawada, Marię i Alfreda Grzegorzek
oraz ++ z pokrewieństwa
10.09.2020 CZWARTEK
8:00 Przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji parafian
11.09.2020 PIĄTEK
18:00 Za ++ rodziców: Franciszka w rocznicę śmierci i Helenę Ibron, ++ z pokrewieństwa
Ibron, Fuchs i dusze w czyśćcu cierpiące

12.09.2020 SOBOTA, Wspomnienie NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
17:00 Spowiedź dla dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej
18:00 Za ++ rodziców …. Grzegorczyk, dziadków Blach, Grzegorczyk, siostrę Joannę,
szwagra Emila, brata Gintera, bratową, bratanka Krystiana i ++ z rodzin: Blach,
Largosz i Lindel
13.09.2020 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Serich, + Herberta Kroll, wujka Bernarda
i dziadków z obu stron
11:00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP oraz św. Jadwigi
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błogosławieństwo w intencji Klaudiusza Aplik z okazji 60 rocznicy urodzin
2) Za ++ rodziców Martę i Pawła Długosz, Emilię i Jana Samol, męża Ernesta,
Urszulę i Damiana, brata Leopolda, Edytę Szczeponik i ++ dziadków
14:30 Nieszpory

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

3)

Ireneusz Miler, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Ilona Miler, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest
zbawienie człowieka, gdy poprzez nałogi lub łamanie Bożych przykazań zatraca się i
oddala od Boga. To miłość każe z cierpliwością patrzeć na drugą osobę. Tego uczy
nas Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy studni czy z kobietą, którą chciano
ukamienować. Czy potrafimy upominać innych z miłością i wyrozumiałością? Czy
oddzielamy grzech od osoby? Fragment ten kończy się zapewnieniem Jezusa o
swojej obecności pośród nas. Jezus podkreśla tu rolę wspólnoty, która razem trwa na
modlitwie. Doceńmy ten dar, jakim jest wspólnota, w której doświadczamy
obecności Boga. Wspólnota, w której również my sami możemy usłyszeć
upomnienie, które będzie nas dotyczyło. Przyjmijmy to jednak jako troskę o nasze
zbawienie, a nie krytykę.
s. Elżbieta Zakrzewska CSC

