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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
 
Pochwała nieuczciwego zarządcy wydaje się dziwna. Jak można pochwalić człowieka, 

który przywłaszcza sobie bezprawnie dobra innych i pozyskuje sobie przyjaciół kosztem 
właściciela?  

Jeśli przyjrzymy się uważniej tej przypowieści, zorientujemy się, że nie została pochwa-
lona sama postawa zarządcy, ale tylko jego przezorność. Zrozumiał on właściwie sytuację, 
przemyślał uważnie, jakie kroki są konieczne, i zadziałał szybko i zdecydowanie. Nie czynił 
sobie żadnych złudzeń i nie miał ani chwili wahania.  

Dopóki posiada jeszcze jakieś możliwości działania, stara się zapewnić sobie środki do 
życia i mieszkanie na ten czas, kiedy będzie już zwolniony. I właśnie ta jego zapobiegliwość 
zostaje pochwalona, a nie sposoby, których używa, aby zapewnić sobie przyszłość.  

 
Drodzy ! Uczniowie Jezusa powinni działać z taką samą przezornością i zręcznością. Je-

zus mówi im, że mogą się dużo nauczyć od „synów tego świata”, jeśli chodzi o rozpozna-
wanie własnej sytuacji, o trafność wnioskowania i konsekwencję w działaniu.  

Wyrażenie „synowie światłości” określa uczniów Jezusa. Powinni zatroszczyć się o przy-
jęcie do „wiecznych przybytków” czyli nieba.  

Jako uczniowie Jezusa mamy traktować dobra ziemskie w sposób roztropny, taki, który 
może zapewnić przyszłość szczęśliwą po śmierci. Musimy okazać się zarządcami godnymi 
zaufania, którzy dowiodą swej wierności w najdrobniejszych rzeczach. A jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy służymy Bogu, a nie mamonie.  
 
Drodzy! Od właściwego naszego stosunku do Boga zależy cała reszta.  Zarządca z przypo-
wieści, dopóki mógł jeszcze coś uczynić, nie wykorzystywał majątku gospodarza, żeby mile 
i w luksusach spędzać dni. Myślał o przyszłości i przygotowywał ją sobie. Bo dobra ziem-
skie nie są po to, żeby je egoistycznie konsumować i uczynić sobie na tym świecie piękne, 
wygodne życie, są po to, żeby ich używać z myślą o przyszłości, zgodnie z wolą Bożą, 

Związek z Bogiem czyni ludzi wiernymi i godnymi zaufania zarządcami. Zarządca zale-
ży od swojego gospodarza i jest przed nim odpowiedzialny.  

Drodzy! Każdy z nas zda Bogu sprawę z włodarstwa swego. 

 

 

www.ziemiecice.eu 

www.swietoszowice.pl 



 



Intencje  mszalne 18 – 25 IX 2016 
XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  18 IX    (kolekta na Stolicę Apostolską i zbiórka specjalna                        

                                                                               dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech) 

  8.00 – za ++ ojców Erwina Szyszka, Engelharda Popela, dziadków Popela, Plichta, Szysz 
           ka, Buchta i pok. z obu str. 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i Pielgrzymów z Góry św. Anny 
 

13.00 – w int. nowożeńców Strzelczyk - Lis 

 
PONIEDZIAŁEK   -  19  IX      
18.00 – za + brata Joachima, rodz. Łucję i Franciszka Miczka, dziadków Joannę i Francisz 
             ka  Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora 
 
WTOREK  -  20  IX    św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy, mm.    
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Ryszarda Mainka i 
rodziców 2) za + męża Wojciecha Nogielski, synowe Danutę i Katarzynę, teściów Emilię i 
Józefa Nogielski, Leopolda Ślenczek, szwagra Heinza, rodz. Annę i Teodora Czajka, 2 bra-
ci, szwagra Alfreda  i pok. z obu str. 3) za + Władysławę Zachura (od Bogdana Dudek z 
Rodziną) 4) za + męża Norberta Sikora, rodz. Gertrude i Floriana Sikora, szwagrów, szwa-
gierki, Zofię i Józefa Materla, braci Alfreda i Franciszka, pok. z obu stron 
 
ŚRODA  -  21  IX  św. Mateusza, Ap.  i Ew.          MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + męża i ojca Helmuta Kapek, teścia  Józefa, rodz. Marię i Kazimierza, dziad 
             ków Paulinę i Mikołaja Starzec, Karola i Wiktorię Kapek, ++ z pok. i d. w cz. 
 
CZWARTEK  -  22  IX   MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za ++ rodz. Jerzego i Małgorzatę Grzegorczyk, dziadków Blach, Grzegorczyk, bra 
             ta Gintera, bratową, bratanka i ++ z rodz. Larysz, Lindel 
 
PIĄTEK  -  23  IX   św. o. Pio z Pietrelciny, kapł.                
18.00 – za ++ rodz. Alojzego i Martę Biskupek, Romana i Augustynę Porwoł, męża Erne- 
             sta, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra Engelberta, Rafała i Elfrydę Nierobisz i ++ z pok. 
 
SOBOTA  -  24  IX   
 

18.00 – za + Norberta, Józefa Janik, Łucję i Ryszarda Szczeponik, Sebastiana Szyguła 
 
XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  25 IX    (kolekta na nasz kościół) 

  8.00 – za + Roberta, Annę i Karola Wicha, 5 braci, 2 siostry, Edytę, Emila i Alfreda Wil 
             czek i Henryka Kudlek  
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian z dziękczynieniem za tegoroczne plony 

                                                                                           od rolników i działkowiczów 



 

Ogłoszenia parafialne 

18  IX 2016 

 

 

 

1. W środę Msza szkolna dla dzieci.   
 

2. W czwartek Msza św. dla młodzieży. Młodzież, która chce przyjąć Bierzmowanie w trzeciej kla   
     sie gimnazjum przygotowuje się od pierwszej klasy uczestnicząc w czwartkowych Mszach św.  

   
3. Spotkanie Rodziców dzieci I-szo komunijnych  w piątek o 19.00. 

 

4. W sobotę odbędzie się Rowerowa Pielgrzymka do Rud. Msza św. o g. 12.00. Dojazd we wła-
snym zakresie. Szczegóły na plakacie w gablotce przed kościołem. 
 

5. W przyszłą niedzielę składamy parafialne podziękowanie za tegoroczne plony 

(dożynki). Zapraszam zespoły w strojach i wszystkich na dziękczynną Eucharystię 

o g. 11.00. 

 

6. W sobotę 1 października pielgrzymka Caritas do Rud.   
 

7. Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 8 X br. Zapisy w zakrystii. 
 

8. Do nabycia jest książka z tekstami homilii i przemówień z pobytu papieża Franciszka w 
Polsce. Cena 10 zł.  

 

9. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 24 IX - Balicki, Korzeń, Kałuża, Grofik, Langer, 

Kałuża, Malczewski. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  sprzątanie 
jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało.  

 

10. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na Stolicę Apostolską. Dziś jeszcze zbiórka spe-
cjalna dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz ko-
ściół. 

 
Niech Miłosierdzie Boże będzie pochwalone! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 

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 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


