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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce
znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje
sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody.
(Mt 10,37-42)

INTENCJE MSZALNE
28.06.2020 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00
za ++ rodz. Annę i Antoniego Wilczek,jego rodziców, braci Pawła i
Gintera, szwagra Ingberta, dziadków Wilczek i Nawrath oraz ++ z
pokrewieństwa
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji
Weroniki z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla
całej rodziny
14:30 Nabożeństwo do NSPJ
29.06.2020 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła
18:00 Za + męża i ojca Edwarda Biskupek w rocznicę śmierci oraz ++ z
pokrewieństwa
30.06.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Stefanię Franitza, jej męża Norberta Franitza oraz jej siostrę Łucję Grucza
2) Za ++ rodziców Zofię i Jana Neba , + Agnieszkę Neba, + męża Pawła
Głogowskiego, jego ++ rodziców Florentynę i Czesława i ++ trzech braci
3) Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców teściów oraz za ++ z pokrewieństwa
4) Za + Helmuta Nowak (od sąsiadów i znajomych)
5) Za + Gerarda Tomanek (od rodziny Cieślik)
6) W intencji Tomasza Szyszka z okazji 18 urodzin podziękowaniem za dar życia i
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Dary Ducha Świętego, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
01.07.2020 ŚRODA
8:00
intencja wolna
02.07.2020 CZWARTEK , I-szy czwartek miesiąca
8:00
O dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
03.07.2020 PIĄTEK, Święto św. Tomasza, apostoła, I-szy piątek miesiąca
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 W intencji czcicieli NSPJ; Za + Helmuta Nowak w 30 dzień po śmierci
04.07.2020 SOBOTA, I-sza sobota miesiąca
8:00
W intencji czcicieli Różańca Świętego; Do Bożej Opatrzności za
wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji Wioletty i Damiana z okazji 25
rocznicy małżeństwa, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla całej rodziny
18:00 Za ++ rodziców Teodora i Zofię Korgel, Jerzego i Małgorzatę
Grzegorczyk, dziadków z obu stron, rodzeństwo i ++ z rodzin Błach,
Grzegorczyk i Korgel
05.07.2020 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00
Za + Stefana Magiera w I rocznicę śmierci
11:00 Intencja wolna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28.06.2020
•

Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w zeszłym tygodniu kolektę na naszą
parafię, dzisiejsza kolekta również na potrzeby parafii, natomiast po Mszy
Świętej zbiórka do puszek na Stolicę Apostolską, tzw. świętopietrze.

•

Po uzgodnieniu z radą parafialną, Karol zgodził się ponownie pełnić
posługę kościelnego w naszej parafii, za co składamy serdeczne Bóg
Zapłać.
Bardzo proszę, by panie, które miałyby chęci, by pomagać przy kwiatach
w kościele zgłosiły się do księdza proboszcza.
W poniedziałek przypada Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów naszej diecezji. Jest to także dzień papieski Papieża
Franciszka, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

•
•

•

Od poniedziałku wprowadzamy stały, wakacyjny porządek Mszy
Świętych: Poniedziałki, Wtorki, Piątki i Soboty o godzinie 18:00, Środy i
Czwartki o godzinie 8:00, w niedziele Msze Święte bez zmian, nie będzie
jednak popołudniowego nabożeństwa.

•

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po
Mszach świętych w te dni nabożeństwa. Okazja do spowiedzi w piątek od
17:00 oraz 20 minut przed każdą Mszą Świętą
W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. neoprezbitera
Pawła Kaczmarczyka z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. Ks.
Paweł wygłosi do nas słowo Boże oraz udzieli błogosławieństwa
prymicyjnego po każdej Mszy Świętej.
Młodzież naszej parafii serdecznie zapraszamy do wzięcia udział w
kolejnym Festiwalu Życia, który odbędzie się w dniach 6-9 lipca. Tym
razem, ze względu na ograniczenia epidemiczne Festiwal Życia odbędzie
się w dekanatach naszej diecezji. Festiwal Życia będzie jedną wielką grą.
Będzie ona polegała na "Budowaniu Arki". Ulotki z informacjami do
odebrania w zakrystii.
W dniach 19-22 sierpnia odbędzie się 374. Piesza Gliwicka Pielgrzymka
na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia w tym roku pielgrzymka
będzie miała formę sztafety, a poszczególne grupy przejdą tylko wskazane
odcinki. Zapisy wyłącznie u wyznaczonych w dekanacie księży, w
naszym dekanacie można zapisać się w parafii MBNP w Pyskowicach u
ks. Marcina Kutka.
W sobotę sprzątanie kościoła: Przezchlebie, rodziny: Langer, Szuba,
Motyka, Piwowarczyk, Tomanek, Zaczyk, Kruszewski, Szczeponik i
Rzepecki.

•

•

•

•

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie
godzien...” Czy to znaczy, że mamy nie kochać, nie troszczyć się o
swoje dzieci i rodziców? Absolutnie nie o to chodzi. Przecież wiemy,
że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym sercu, to właściwie
odnosimy się do bliźnich, również bliskich. Potrafimy ich mądrze
kochać, nie godząc się na zło moralne. Możemy im wtedy skutecznie
pomagać, ponieważ mamy do tego prawdziwą wolność i światło
Ducha Świętego. Cierpienie może rodzić się jednak z tego, że bliscy
nie rozumieją naszej wiary i płynących stąd wyborów i czynów.
Czujemy się wówczas osamotnieni, a nawet prześladowani.
Człowiek, dla którego Bóg nie jest najważniejszy, jest bardzo biedny,
ponieważ staje się niewolnikiem siebie, innych a nawet własnej
rodziny. Nikomu nie umie pomóc i sam się coraz bardziej wikła w
trudne relacje. Uwierzmy, że miłując Boga ponad wszystko, nic nie
tracimy, a zyskujemy wszystko. Zyskujemy również zdolność do
prawdziwej miłości naszych najbliższych, która nie zawsze jest
łatwa.
Elżbieta Marek
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