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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI
W ZIEMIĘCICACH
NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
"Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,
lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne
zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni
zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a
inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się
gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa,
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na
ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam
człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł
sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało
wybranych".
(Mt 22, 1-14)

INTENCJE MSZALNE
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
12.10.2020 PONIEDZIAŁEK
17:45 Za + Józefa Gellner
13.10.2020 WTOREhK, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
10:00 Pogrzeb ś.p. Hildegardy Dobias
17:45 Msza święta zbiorowa:
1) Za ++ rodziców Otylię i Adolfa Kergert, + męża Henryka, Helenę, Gerharda
i Ditmara Kowolik, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + męża Bernarda Kloska, rodziców Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa
Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę, szwagra Jana i Alojza oraz ++ z pokrewieństwa
3) Za + męża Józefa Switala, za ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z pokrew.
4) Za + Barbarę Progsza w 9. rocznicę śmierci, + syna Łukasza, ++ rodziców z obu
stron, 5 braci, Stefana i Helenę Bednarczyk, Dawida Piecha i dusze w czyśćcu cierpiące

5) Za ++ rodziców Elfrydę i Hermana Kandzia, dzidków i ++ z pokrewieństwa
Kandzia i Lot oraz Elfrydę, Arnolda, Krystiana i Reinholda Cichorowski, Horsta
i Joachima, oraz ++ z pokrewieństwa Cichorowski i Skandy
14.10.2020 ŚRODA, Wspomnienie NMP Różańcowej
17:45 W intencji nauczycieli i wychowawców;
za + babcię Wandę Bitowską w 5 rocznicę śmierci, za ++ z pokrewieństwa Bitowski,
Basała, Miczka-Iwan oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
15.10.2020 CZWARTEK
17:45 Za + męża Bernarda Samol, szwagra Zygfryda w dniu urodzin, ++ rodziców z obu
stron, 2 siostry, szwagrów i ++ z pokrewieństwa
16.10.2020 PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
17:45 Msza święta zbiorowa:
1) Za + Alojzego Poloczek, żonę Marię, córkę i ++ z pokrewieństwa
2) 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.
3) Za + Józefa Kucharczyka (od mieszkańców Świętoszowic)
4) Za + Weronikę Pysik i + Alfreda Kopek (od rodziny Rother)
5) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Anielskiej,
św. Jadwigi o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Józefa
oraz o szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji
6) O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii
7) Za ++ kapłanów pracujących w naszej parafii
8) O Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jadwigi dla ks. Mirosława

17.10.2020 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 Za + syna Janusza, męża Ignacego, siostrę Alicję, ++ rodziców Bednorz i Szeląg
oraz ++ z pokrewieństwa
18.10.2020 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ODPUST PARAFIALNY
8:00 Intencja wolna
11:00 SUMA ODPUSTOWA:
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji wszystkich
++ i żyjących parafian oraz budowniczych naszego kościoła
15:00 Nabożeństwo odpustowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.10.2020
• Dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia, która wspiera dzieci i młodzież pochodzące z ubogich rodzin.
• W tym tygodniu w godzinach urzędowania kancelarii we wtorek i czwartek
przyjmowane będą już wszystkie intencje na przyszły rok.
• W sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów
• W przyszłą niedzielę będziemy w naszej parafii obchodzić uroczystość odpustową
ku czci naszej patronki św. Jadwigi. O godzinie 11:00 uroczysta suma odpustowa
z procesją eucharystyczną, a o 15:00 zapraszam na nabożeństwo odpustowe. W tym
dniu słowo boże w naszej parafii będzie głosił ks. Paweł Łukaszyk, wikariusz par.
św. Anny w Zabrzu
• Sprzątanie kościoła: Ziemięcice, rodziny: Stefański, Burda, Glagla, Wojnar,
Chludziński, Piecha, Ibrom i Ksionsyk. W gazetce także zaktualizowany
harmonogram na pozostałe tygodnie sprzątania dla Ziemięcic, z powodu błędu w
datach w poprzednim harmonogramie.
• Sołtysi naszych gmin zwracają się z prośbą o liczny udział w głosowaniu na projekt
numer 5, czyli utwardzenie drogi Przezchlebie - Zawada zgłoszonego do budżetu
partycypacyjnego powiatu Tarnowskie Góry. Głosowanie odbywa się poprzez stronę
internetową podaną w gazetce, mogą to w tym roku zrobić nawet małoletni za zgodą
opiekuna. To ważny służący nam wszystkim projekt, dlatego musimy zrobić
wszystko by wygrał. (https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl)
• W czwartek 15 października o godzinie 18:00 w Świetlicy gminnej
w Przezchlebiu odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych instalacją fotowoltaiki.
Będzie poruszony także temat systemu dopłat. Zainteresowanych zapraszamy do
udziału w tym spotkaniu.
• Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś bezpłatnie dołączona
jest płyta z filmem „Ziemia Maryi”.
• Zmarła nasza parafianka ś.p. Hildegarda Dobias z Przezchlebia, jej pogrzeb
odprawiony zostanie we wtorek o godzinie 10:00. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie...

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Zdumiewającym jest, ile razy Jezus nawiązuje w swoim przepowiadaniu do
uczty, ile razy Ewangeliści opowiadają o Nim, jako zasiadającym za stołem zarówno
w domach przyjaciół jak i wrogów! Mateusz na chwilę przed męką umieszcza
Jezusową przypowieść o królewskiej uczcie weselnej. Nie zatrzymuje się jednak na
Boskiej hojności zastawiającej stół, ale na tych, którzy zostali zaproszeni czy inaczej
powołani do uczestnictwa w niej. W Psalmach znajdujemy warunki, jakie powinien
spełnić ten, który staje się gościem w domu Pana: złego nie przyjmiesz w gościnę
(Ps 5,5); kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto postępuje sprawiedliwie…
(Ps 15,1n). Dzisiejsza przypowieść rzuca jeszcze więcej światła na to zagadnienie:
Boże powołanie możemy odrzucić, bo Bóg uczynił nas wolnymi, możemy je
zmarnować, ale pozytywna odpowiedź – wejście do wspólnoty, nie jest gwarantem
wejścia do Królestwa. Warunkiem jest szata godowa – Jezus nie chce nas przerazić,
ale nawrócić, bo może jesteśmy samowystarczalni jak ci pierwsi albo lekceważąco
trwamy przy swoich koncepcjach: wiemy lepiej i nikt nie będzie nam niczego
narzucał.
s. Joanna Ewa Koszałka FMA
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