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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy! 
Aby przybliżyć się do prawdy, że Bóg jest rzeczywiście obecny w Najświętszej Eu-

charystii, potrzebujemy mądrości, która z nieba pochodzi. O niej to mówi pierwsze czytanie 
z dzisiejszej liturgii słowa. „Mądrość zbudowała sobie dom" . Autor Księgi Przysłów 
przedstawia Mądrość Bożą jako tę, która przygotowała w swoim domu ucztę i zaprasza na 
nią wszystkich chętnych. Warunkiem wejścia na ucztę jest prostota, która nie ma nic wspól-
nego z prostactwem. Człowiek prosty to ten, który wedle Księgi Przysłów odrzuca głupotę i 
który żyje, chodząc drogą rozwagi. 

Z przyjęcia mądrości pochodzącej od Boga w sposób naturalny rodzi się w człowieku 
uczucie uwielbienia i dziękczynienia. Serce człowieka chce wychwalać Pana za wszystkie 
cuda i dary, jakich nam nie skąpi. Jak pisał św. Jan Paweł II: „Głębia objawionej mądrości 
rozrywa ciasny krąg schematów, do których przywykliśmy, a które absolutnie nie są w sta-
nie należycie jej wyrazić" (Encyklika Fides et ratio, 23). Pośród tych ciasnych kręgów na-
szych schematów myślowych znajduje się również ten, który ogranicza naszą wiarę w 
prawdziwą obecność Chrystusa w Komunii św. i utrudnia spojrzenie na Eucharystię ja-
ko na ucztę miłości, spotkania Boga z człowiekiem. Tym bardziej powinniśmy prosić Pa-
na Jego mądrość, która pozwoli otworzyć nam oczy duszy na prawdę dotyczącą 
Mszy św.  

Pan przekazuje nam prawdę o sobie, jako Tym, który jest rzeczywiście i całkowicie, a 
nie tylko symbolicznie obecny pod postaciami chleba i wina. „Jest to tajemnica wiary, 
przed którą możemy jedynie klęknąć w uwielbieniu, w milczeniu, w podziwie". 

 
Nasze uwielbienie i dziękczynienie może być zarówno wspólnotowe, jak i indywi-

dualne. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, czynimy to wspólnotowo. Uwielbiamy Boga 
za Jego obecność pośród nas, modląc się wraz z całym Kościołem.  

 
Ale istnieje również konieczność dziękczynienia osobistego. Dokonuje się to wtedy, 

kiedy wielbimy Boga w naszych sercach, po przyjęciu Komunii św. oraz w codzien-
nym życiu, kiedy okazujemy naszą miłość drugiemu człowiekowi i chcemy mu towarzy-
szyć. Kiedy odwiedzamy Jezusa tu w kościele i adorujemy Go w Najświętszym Sakramen-
cie. Zachęcam Was do tego. Pamiętajmy o Nim. 

 

 

www.ziemiecice.eu            www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 16 - 23  VIII 2015 
 

XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  16  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za + siostrę Matyldę Milan, męża Karola Spende, rodziców, teściów, rodzeństwo i  
            ++ z pok. Milan,  Spende 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za 
otrzym.  ł. z ok. 25 r. śl. Lilianny i Krystiana z pr. o błog. i  zdr. dla całej Rodziny 2) do B. 
Op. pw. św. Jadwigi z podz.  za otrzym.  ł. z ok. 10 r. śl. Moniki i Marcina Kreihs z pr. o 
błog. i  zdr. dla całej Rodziny 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gę-
za, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 4) za + Emilię Matlok w 30 dz. po śm. 
5) za ++ rodz. Małgorzatę i Franciszka Kowolik, Jadwigę i Franciszka Franitza, dziadków i 
++ z pok. 6) za + żonę Mariannę Mainka w dn.ur., syna Bogdana, rodz. z obu tr. I ++ z pok. 
Mainka, Magiera, Klimala, Błażetko 
 
PONIEDZIAŁEK   - 17  VIII   urocz. św. Jacka,  gł.  patrona metropolii górnośląskiej 
12.00 –  w int. nowożeńców Mular - Kirszniok 
 
WTOREK    -   18  VIII      
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za ++ rodz. Wilhelma i Jadwigę Kwa-
śniok, żonę Annę, dziadków Gmyrek, Kwaśniok i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Gertrudę i Ema-
nuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgo-
rzelski i ++ z pok. 3) za ++ rodz. Annę, Wincentego i Pawła Krafczyk, 2 siostry, 2 szwa-
grów, męża Alfreda, Pawła i Marię Szyszka i ++ z pok. 4) za ++ rodz. Emilię i Józefa Me-
lecko, Mariannę i Józefa Sobczyk, ++ z rodz. Malecko, Klim, Szczeponik 
 
ŚRODA  -  19  VIII  
 8.00 – za ++ rodz. Leokadię i Józefa Wolny, Angelę i Erwina Latusik, dziadków z obu str. i  
            d. w cz.c. 
 
CZWARTEK  –  20  VIII    św. Bernarda, opata i dra K-ła             
 8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi o uzdrowienie 
 

PIĄTEK  -  21  VIII     św. Piusa X, pap. 
 8.00 – za + matkę Marię Wieczorek w r. śm., ojca Ignacego, męża i córkę 
 
SOBOTA    -  22 VIII   NMP Królowej 
18.00 – za + Pawłą i Józefa Gmyrek, Waldemara Wilczek, ++ rodziców, teściów i dziadków 
 
XX I NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  23  VIII      (kolekta na nasz kościół)    

 8.00 – za++ rodz. Annę i Alojzego Bednorz, córkę Bernadetę, siostrę Jadwigę, jej męża i  
            ++ z rodzin Bednorz, Massarczyk, Klossek 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz.  
                             ł. z ok 40 r. śl. Anny i Tadeusza Klimala z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 
 



Ogłoszenia parafialne 

16 VIII 2015 
 
 

1.  W czasie wakacji Msze w ciągu tygodnia są rano. We wtorek wieczorem.  
2.  Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte) 
3.  XXIII Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się dnia 20.08.2015  
     (czwartek).  Zakończenie pielgrzymki dnia 22.08.2015 r. (sobota) g. 15.00 Eucharystią  
     na Jasnej  Górze. Zapisy w Parafii MBNP w Pyskowicach. 
4.  Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 22 VIII - Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Sła      
    wicki, Basiak, Latocha, Bojarczuk, Łukasiewicz, Zawadzki. Pamiętajmy o tym ob. 
    owiązku! Kto w  danym  dniu nie  może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

5.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 
    
 

Niech Bóg błogosławi w pracy i odpoczynku! 
 

                                    Św. Jadwigo, módl się za nami!  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Mainka Krzysztof, Ziemięcice i Szczebiot Katarzyna Gliwice 
I. Szczeponik Dawid, Ziemięcice i Szczepaniak Agata, Pyskowice 
I. Sulima Maciej, Gliwice i Gorszanów Alicja, Ziemięcice 
II. Schönbach Patryk, Zabrze i Świtala Dorota, Ziemięcice 
 

KANCELARIA:  we wtorek po Mszy św, 18.30 – 19.00,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 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 1240 1343 1111 0000 2359 2502  

 


