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Piotr podszedł do Jezusa i zapytał:
"Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój
brat zawini względem mnie? Czy aż
siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego
podobne jest królestwo niebieskie do
króla, który chciał się rozliczyć ze swymi
sługami. Gdy zaczął się rozliczać,
przyprowadzono mu jednego, który był
mu winien dziesięć tysięcy talentów.
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan
kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi
i całym jego mieniem, aby dług w ten
sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do
stóp i prosił go: „Panie, okaż mi
cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan
ulitował się nad owym sługą, uwolnił go
i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów
wyszedł, spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił
go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim
i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł
i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan
jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".
(Mt 18, 21-35)
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• Dziś po każdej mszy Świętej krótki koncert na fletni Pana, po koncercie
możliwość zakupu płyty.
• Dziś także zbiórka do puszek na stolicę apostolską – świętopietrze
• O godzinie 14:30 zapraszamy do udziału w nieszporach.
• W poniedziałek przypada święto podwyższenia Krzyża Świętego, natomiast w
piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
• W poniedziałek o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej
• W środę na godzinę 18:00 zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą
• Także w środę przypada 16 dzień miesiąca, po Mszy Świętej nabożeństwo ku
czci św. Jadwigi
• W sobotę o godzinie 12:00 trójka dzieci z naszej parafii przyjmie I Komunię
Świętą, spowiedź dla dzieci oraz ich rodzin w piątek od 17:00
•

W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Pawła Chudzika,
który posługuje na misjach w Peru. Ksiądz Paweł wygłosi do nas Słowo Boże,
a po Mszach Świętych będzie można wesprzeć posługę księdza Pawła
składając ofiarę.

•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Nawrath, Fliegel, Szyszka,
Grzeganek, Borkiewicz, Mańka, Gelner i Szandurski

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł o tym, że przebaczenie to nie tylko akt łaski, ale przede wszystkim
źródło szczęścia dla przebaczającego oraz wywiad z nowym rzecznikiem KEP

•

Sołtys Ziemięcic zaprasza na spotkanie w środę o 18:45 w filii biblioteki
w Ziemięcicach
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INTENCJE MSZALNE
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
14.08.2020 PONIEDZIAŁEK, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18:00 W intencji dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej
15.09.2020 WTOREK, Wspomnienie NMP Bolesnej
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę Haida, męża Sebastiana, teścia Adolfa,
szwagra Ronalda Szyguła, Pawła Poloczek i ++ dziadków
2) Za + Józefa Gajda w 30 dzień po śmierci
3) Za + Edeltraudę Troszka (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
4) Za + matkę Elżbietę Pawlaś z okazji urodzin, + ojca Franciszka w rocznicę
śmierci, ++ dziadków z obu stron, + męża Gerarda Tomanek, + ciotkę Annę Thillet
z okazji urodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
5) Za + męża Ambrożego Sikora w rocznicę śmierci oraz jego ++ rodziców, za ++
Anastazję i Emila, syna Herberta, Hildegardę Lisek, Za + Adelę i Jerzego Hatlapa,
za + siostry, bratowe, szwagrów i pokrewieństwo
16.09.2020 ŚRODA, Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Henrykę i Kazimierza Lubickich , Wilhelma i Waleskę Szeliga, syna
Alfreda, Gotharda i Jerzego
2) Za ++ rodziców Franciszkę i Bolesława Marczak, Wandę i Richarda Miczka,
3 braci oraz + Manfreda Baron
3) Za + męża Wojciecha Nogielskiego, synowe Danutę i Katarzynę, wnuka Roberta,
teściów Emilie i Józefa Nogielskich, + Leopolda Ślenczek, szwagra Heinza oraz
++ z pokrewieństwa z obu stron
4) 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.
5) Za + męża Ronalda Szyguła
6) Za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia Ernesta, rodziców Czmok
i Nocoń, braci Józefa i Waltera, dziadków Biskupek i ++ z pokrewieństwa
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi
10.09.2020 CZWARTEK
8:00 Za + Emilię i Adolfa Skrabaniec oraz ++ z rodzin Konieczny i Daniel

11.09.2020 PIĄTEK, Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
17:00 Spowiedź przed I Komunią Świętą
18:00 Za + brata Joachima, rodziców Łucję i Franciszka Miczka, dziadków Joannę
i Franciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis oraz ++ z rodzin
Miczka i Sikora
12.09.2020 SOBOTA
12:00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej
17:00 Spowiedź dla dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej
18:00 Za + małżonkę Hedwigę Kusch z okazji urodzin oraz ++ z pokrewieństwa
Kusch i Badura
13.09.2020 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 za + Roberta, Józefa, Annę i Karola Wicha, Edytę, Emila i Alfreda Wilczek
oraz Henryka Kudlek
11:00 W intencji parafian pielgrzymujących na Górę św. Anny
14:30 Nieszpory

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

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

2)

Rakwic Artur, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Kwiek Marlena, par. św. Katarzyny w Tarnowskich Górach

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Jeden denar był w czasach Pana Jezusa dziennym wynagrodzeniem za pracę
robotnika. Sześć tysięcy denarów odpowiadało co do wartości jednemu talentowi.
Zadłużony sługa, który winien był dziesięć tysięcy talentów, nigdy nie byłby w
stanie spłacić tak wielkiego długu. To wyolbrzymienie ma ukazać wielkie
miłosierdzie Boga, który wyciąga nas z rzeczywistości grzechu, jeśli oddamy Jemu
należną cześć i tak jak ów sługa wyznamy: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci
oddam.
Miłosierdzie Boga nie jest jednak tylko wielkim darem. Jest także przykładem i
zadaniem. Ten, kto doświadczył przebaczenia od Boga, chce dzielić się nim także z
innymi. Pan, wybaczając, wprowadza nas w rzeczywistość królestwa niebieskiego, w
którym nie ma miejsca dla małoduszności, ani tego sługi, który nie potrafi
przebaczyć swemu bratu, pomimo, że ów brat wołał do niego słowami, których sługa
sam użył wcześniej: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
Rafał Mińkowski

