XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

www.ziemiecice.eu

27.09.2020

INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus powiedział do arcykapłanów
i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien
człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się
do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź
i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: „Nie
chcę”. Później jednak opamiętał się
i poszedł. Który z tych dwóch spełnił
wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi".
Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę,
powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście.
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć".
(Mt 21, 28-32)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Jakże dobrze znana sytuacja, zapewne i z twojego życia – odpowiedź na czyjąś
prośbę. Może ktoś tak się zachował wobec twojej prośby. A jak ty reagujesz, gdy ktoś cię o
coś prosi? Z którą z osób, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, bardziej się utożsamiasz?
„Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”. To przysłowie w ostrych słowach ocenia
dobre przecież zamiary, ale nie poparte czynem. Grzech zaniedbania tak łatwo umyka w
rachunku sumienia przed spowiedzią. Pomyśl, czy jakaś okazja do dobrego uczynku nie
umknęła ci w ostatnim tygodniu?
Nigdy nie jest za późno, by coś zmienić. By wrócić do Kościoła, do rodziny; by
pogodzić się z kimś, z kim od dawna nie rozmawiasz albo odwiedzić kogoś. kto bardzo
czeka na twoją wizytę. Ksiądz Twardowski pisał: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”. Na koniec pomyśl o tym, co cię poruszyło w tym rozważaniu. Może nadszedł
czas, by zrobić coś z czym zwlekasz. Poproś Ducha Świętego, by wspomógł cię w tym
swymi darami.

INTENCJE MSZALNE
27.09.2020 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 za ++ rodziców Zofię i Jana Stańczyk oraz ++ z rodzin Świątek, Stańczyk
i Bednarczyk
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji:
- parafian z dziękczynieniem za tegoroczne plony, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rolników
- Jadwigi i Jana Wolny w 60. rocznicę małżeństwa oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
- błogosławieństwo rocznego dziecka: Dominik Gellner
17:00 NABOŻEŃSTWO WPROWADZENIA PROBOSZCZA
28.08.2020 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Wacława, męczennika
10:00 Pogrzeb ś.p. Rajmunda Sus
18:00 Za + Zbigniewa Szadurskiego
29.09.2020 WTOREK, Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
10:00 Pogrzeb ś.p Weroniki Pysik
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi
z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Gabrieli z okazji 50. rocznicy
urodzin z prośbą o Boże błog.o i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Za + Agnieszkę, Franciszka i Józefa Iwan, ++ Marię, Norberta, Dietera, Henryka,
Gerdę, Dorotę i Helmuta Miczka oraz ++ dziadków i krewnych
3) Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i Jana
Kowolik, Dominika Szejda, Dominikę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa
Buchta, dziadków Gurowiec, Kowolik i ++ z pokrewieństwa
4) Za + ojca Romana, syna Roberta, oraz ++ rodziców Frontzek i Szczeponik
5) Za + Gerarda Tomanek (od rodziny Kowolik)
6) Za + Antoniego Bielesz (od rodziny Tomanek)
7) Za ++ rodziców Adelajdę i Alfreda Kozioł, Ewalda Fliegel, wujka Arnolda,
dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
8) Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców, teściów, dziadków, ++ szwagrów
Tadeusza i Jana, + kuzynkę Urszulę i ++ z pokrewieństwa
30.09.2020 ŚRODA, Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora kościoła
18:00 Za + ojca Michała Nierobisz w VI rocznicę śmierci i za ++ żonę Małgorzatę
oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa
01.10.2020 CZWARTEK, Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17:45 Za + Małgorzatę Kroker, męża Ewalda, zięcia Brunona Biskupek oraz ++ rodziców
02.10.2020 PIĄTEK, Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
17:00 Okazja do spowiedzi świętej
17:45 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
i św. Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo w intencji Adama Rother z okazji 1. urodzin oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny

03.10.2020 SOBOTA
08:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
17:00 Okazja do spowiedzi świętej
17:30 Różaniec
18:00 Za + Ritę Kotysz w I rocznicę śmierci oraz jej + męża
04.10.2020 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popek, ++ dziadków Popek, Plichta,
Szyszka, Budta oraz ++ z pokrewieństwa
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi w intencji
Gertrudy Porwoł z okazji 90. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo
14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.09.2020
•

Dziś obchodzimy światowy dzień Migrantów i Uchodźców, zgodnie z apelem
KEP, dziś po Mszach świętych zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych
uchodźców, którzy ucierpieli w związku z ogromnym pożarem obozu na
wyspie Lesbos. Pamiętajmy również o nich w naszych modlitwach.

•

W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik, poświęcony
MB Różańcowej. W związku z tym od 1 października, by umożliwić
parafianom dojazd autobusami na różaniec zmieniamy porządek Mszy
świętych w tygodniu. Msze Święte będą odprawiane od poniedziałku do piątku
o godzinie 17:45, a bezpośrednio po Mszach Świętych zapraszamy do
uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. W soboty różaniec o godz.
17:30, po różańcu będzie Msza Święta, natomiast w niedziele różaniec o godz.
14:30. W październiku za odmówienie różańca w kościele lub w rodzinie
można uzyskać odpust zupełny.

•

Również w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Nabożeństwa odbędą się w ramach różańca, dodatkowa Msza Święta
w intencji czcicieli Różańca Św. w sobotę o godz. 8:00. Okazja do spowiedzi
świętej, przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek i sobotę od godz. 17:00.
(Proszę jednak pamiętać, że w piątek z racji Mszy o godz. 17.45 oraz w sobotę
z racji nabożeństwa różańcowego o godz. 17:30 spowiedź będzie nieco
krótsza, więc zachęcam do przybycia na spowiedź wcześniej, tak by wszyscy
zdążyli z niej skorzystać).

•

Rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok. Bardzo
proszę by w pierwszej kolejności w tym tygodniu zgłaszać intencje
jubileuszowe oraz w pierwszą rocznicę śmierci. Intencje będą przyjmowane
w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, która w tym tygodniu będzie
czynna dodatkowo w środę od godz. 15:00 do 17:00

•

Ks. Paweł Chudzik , który gościł w naszej parafii w zeszłą niedzielę, dotarł już
na misje w Peru, skąd wysyła serdeczne podziękowania za złożone na cele
misyjne ofiary, z których udało się uzbierać aż 4430 zł. Serdeczne Bóg Zapłać!

•

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii

•

W sobotę 10 października organizowany jest wyjazd do Rud Raciborskich dla
członków Żywego Różańca. Osoby, które chciałyby wziąć w nim udział
proszone są o zapisanie się w zakrystii do 7 października.

•

W związku z dużym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, przypominamy
o obowiązku zakrywania w kościele ust i nosa oraz o tym, by osoby chcące
przyjąć Komunię Świętą do ust podchodziły do niej na końcu, ustępując
osobom przyjmującym Komunię Świętą na rękę.

• Główny Urząd Statystyczny, w dniach od 1 września do 30 listopada, prowadzi
Powszechny Spis Rolny. W ramach wyżej wymienionej akcji, której celem jest
dostarczenie kluczowych informacji statystycznych, spisywane będą
gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą. Powodzenie badania zależy od
przychylności społeczeństwa oraz od rzetelnego zaangażowania respondentów.
Stąd apel GUS do rolników o przychylne podejście do tejże inicjatywy.
•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Brylok, Szandurski, Kowolik,
Glagla, Czampiel, Mulica, Krzywania, Opiełka, Usarek, Chruszcz i Marek

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł o tym, że aniołom nie jest obojętne to, co dzieje się z człowiekiem oraz
o trzeciej religii świata, czyli tzw. „bezwyznaniowcach”.

•

W poniedziałek o godz. 10:00 pogrzeb ś.p. Rajmunda Sus z Gliwic,
a we wtorek o godz. 10:00 pogrzeb ś.p. Weroniki Pysik z Ziemięcic.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

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

2)

Bartłomiej Chrzanowski, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Monika Nocoń, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

--------------------------------------------------------------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

