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W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej
przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem,
wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę
rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi
i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu
posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz
rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, wyrzucili
z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni
z owymi rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon
we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: "Ten
właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan
to sprawił, i jest cudem w naszych oczach". Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce".
(Mt 21, 33-43)

INTENCJE MSZALNE
04.10.2020 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, ++ dziadków Popela, Plichta,
Szyszka, Buchta, + ks. Wiktora Pielesz 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
05.10.2020 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
17:45 Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Martę
i Pawła Sikora, Joannę i Franciszka Miczka, Annę i Pawła Lis oraz ++ z rodzin
Miczka i Sikora
06.10.2020 WTOREK
17:45 Msza święta zbiorowa:
1) Za + brata Rudolfa Kalyta w rocznicę śmierci, jego rodziców Brunona i Wiktorię
oraz męża Ericha Dobias, siostry Helenę i Gertrudę oraz ++ krewnych
2) Za + męża Józefa Świtala, rodziców z obu stron i ++ z rodzin Świtala, Galonska,
Liszka, Lopa, Kirszniok i Szucmajer
3) Za ++ Franciszka, Matyldę, Wilhelma i Gerdę Mainka, Józefa i Martę Majowski,
Gintera Poppe, dziadków i ++ z pokrewieństwa
4) Za + ojca Maksymiliana Strzelczyk w I rocznicę śmierci, za + Marię Piechę, oraz
za ++ Dariusza, Przemysława i Dawida Piecha
5) Za + Józefa Janys, ++ rodziców Agnieszkę i Maksymiliana, ++ teściów, + syna
Pawła, brata Józefa, + Różę Kalyta, ++ 5 szwagrów, ++ dziadków oraz
++ z pokrewieństwa
6) Za + męża Jana, ++ teściów Leona i Helenę Piernikarczyk, za + ojca Henryka
Hudy oraz ++ z pokrewieństwa
07.10.2020 ŚRODA, Wspomnienie NMP Różańcowej
17:45 Za ++ rodziców Elzę i Rudolfa Szczeponik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, brata
Łukasza, szwagra Wolfganga oraz ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów
08.10.2020 CZWARTEK
17:45 Za + męża Alojzego Poloczek w rocznicę śmierci, rodziców Konieczny i Poloczek,
szwagrów Franciszka i Marka, szwagierki Urszulę i Różę i ++ z pokrewieństwa
19:15 W intencji Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”
09.10.2020 PIĄTEK
17:45 Do Przemienienia Pańskiego o zdrowie i opiekę w pewnej intencji
10.10.2020 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 Za + męża Joachima Skandy, rodziców Wacławę i Fryderyka Kopińskich, Adelajdę
i Rudolfa Skandy oraz ++ z pokrewieństwa

11.10.2020 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Urszulę Broja w I rocznicę śmierci
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi i św. Rity z prośbą o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla Rity i Herberta Smolik
z okazji 50. rocznicy małżeństwa
14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.09.2020
•

Dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji
i parafii

•

Trwa miesiąc październik, poświęcony MB Różańcowej, zachęcamy do
uczestnictwa w codziennych nabożeństwach różańcowych, od poniedziałku do
piątku po Mszy Świętej, w soboty o godz. 17:30, a w niedzielę o 14:30

• W poniedziałek zapraszamy na Msze Świętą, Różaniec oraz spotkanie,
młodzież z 8 klasy szkoły podstawowej oraz 1 i 2 klas szkół średnich chcących
przystąpić do sakramentu bierzmowania
• W czwartek o godz. 17:00 zapraszam lektorów i ministrantów, oraz chłopców,
którzy chcieliby dołączyć do ich grona na spotkanie w salce przy kościele
•

Również w czwartek o godz. 19:15 w naszym kościele odbędzie się Msza
Święta na rozpoczęcie roku formacyjnego Wspólnoty Przymierza Rodzin
„Mamre”, której jestem moderatorem diecezjalnym.

• W tym tygodniu w godzinach urzędowania kancelarii we wtorek i czwartek
przyjmowane będą nadal intencje jubileuszowe oraz w I rocznicę śmierci
• 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 przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XX dzień papieski, jest to również
rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W związku z tym po
Mszach Świętych zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,
która wspiera dzieci i młodzież pochodzące z ubogich rodzin
• Fundacja "Silesia Pro Europa" z siedzibą w Gliwicach informuje,
że organizowane są przez nią nauki przedmałżeńskie. Więcej informacji
i zapisy pod podanym w gazetce numerem telefonu (tel. 510-793-017)
•

Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Mainka, Asztęborski, Kudlek,
Bański, Młynarski, Gruszczyk, Kozielec, Korycki, Ibrom, Śliwakowski,
Mentel, Majsnerowski, Michnik, Sawicki i Kacprowicz

•

Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy m. in.
artykuł o św. Franciszku i jego mistycyźmie.

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Pan Jezus posługuje się starotestamentowym obrazem winnicy, aby ukazać
historię Narodu Wybranego z Bożej perspektywy. Przypowieść tę opowiada
w perspektywie nieuchronnie zbliżającej się Jego Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania. Jezus wie, że będzie odrzucony i zabity. To słowo to rachunek
sumienia dla Ludu Wybranego, który odrzucał kolejnych proroków, napominających
go w imieniu Boga, a wreszcie odrzucił samego Boga, Jezusa Chrystusa.
Ale to przypowieść skierowana także do nas, w dzisiejszą niedzielę. Tyle już
dostaliśmy od Pana Boga okazji do nawrócenia – jesteśmy ochrzczeni, karmieni
Eucharystią, wysłuchaliśmy wielu kazań, tyle przeżyliśmy rekolekcji, tyle za nami
godzin modlitwy… Czy rzeczywiście bardziej kochamy Boga i bliźnich? Czy
porzuciliśmy nasze grzechy? Czy chcemy się nawracać?
Dzisiejsza Ewangelia to także słowo o nadziei. Choć Jezus mówi do
arcykapłanów i starszych gorzkie dla nich słowa: ,,Królestwo Boże będzie wam
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”, to jest tu obietnica dla nas. Otóż
tym nowym narodem, w którym Bóg pokłada nadzieję, jest Jego Lud Boży – Kościół
święty, Lud Nowego Przymierza, składający się z Żydów i pogan. Pan Bóg ma
nadzieję, że my, ochrzczeni, wydamy dobre owoce miłości i świętości,
że uszanujemy Jego Syna, który z miłości do nas stał się człowiekiem i oddał życie.
Pan Bóg ma nadzieję wobec mnie, wobec mojego życia – że właśnie w takich
warunkach, w jakich żyję – w mojej sytuacji rodzinnej, zawodowej, pośród moich
własnych słabości i cierpień, wydam owoc! I mogę być pewien, że wystarczy mi
Jego łaski.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1)

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