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Drodzy Parafianie! 
Dziś dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Dziękujemy Bożemu Miłosierdziu, że ziarno 
zasiane w ziemię przyniosło plon dziesięciokrotny, trzydziestokrotny, pięćdziesięciokrotny a 
może i większy. Człowiek zasiał, a Bóg dał wzrost! 

Wychwalamy Cię Boże za Twoją łaskawość. Wychwalamy Cię Boże za Twoje błogo-
sławieństwo. Im większy plon tym większa chwała Bogu. Tak właśnie trzeba.  
Drodzy. Zostaliśmy od stworzenia powołani do pracy, aby czynić sobie ziemię poddaną – 
do pracy na roli, do pracy w różnych miejscach, do pracy w różnych zawodach.  
Przez pracę naszą zdobywamy środki do życia, środki dla utrzymania rodziny, domu, go-
spodarstwa. Nadwyżki inwestuje się w nowe maszyny, aby był rozwój. Tak bywa. 

Można też ze zdobytych środków „ubierać się w purpurę i bisior i dzień w dzień świet-
nie się bawić” – jak słyszeliśmy w Ewangelii. Dziś więc znów mamy sytuację, w której Bóg 
podpowiada nam jak korzystać ze środków, które posiadamy. Znów – gdyż to w ubiegłą 
niedzielę zostaliśmy wezwani, aby właściwie gospodarować, zarządzać dobrami  jakie ma-
my.  

Dziś jeszcze mocniej Jezus do nas woła, a wręcz przestrzega. Przypowieść o bogaczu i 
ubogim Łazarzu jest zbyt jasna, aby ktoś miał wątpliwości o co chodzi - „co człowiek sieje, 
to i żąć będzie”- jak mówi św. Paweł.  Wszyscy staniemy przed Sędzią. Każdy z nas otrzy-
ma odpłatę za swe uczynki dokonane tu za życia na ziemi. Ta przypowieść to wielkie woła-
nie Jezusa o miłosierdzie pośród nas. Tu nie chodzi o to, kto spośród nas jest owym boga-
czem. Nie potrzeba patrzeć na innych. Każdy z nas ma swego ubogiego Łazarza. 
Tak, każdy z nas ma takiego Łazarza na wyciągnięcie ręki. On jest tuż obok nas. Oczekuje 
miłosierdzia z naszej strony. Nie chodzi tu tylko o pieniądze. Tu potrzeba otwartego serca i 
umysłu. Tu potrzeba właśnie owej „wyobraźni miłosierdzia”, by dostrzec drugiego. Trzeba 
nie tylko głodnego nakarmić czy nagiego przyodziać. Trzeba też nieumiejętnych pouczać, 
wątpiącym dobrze radzić, pocieszać płaczących i tyle innych form miłosierdzia.  „co czło-
wiek sieje, to i żąć będzie” 

Dziękujemy Ci Boże za tegoroczne plony. Pamiętać chcemy o dzisiejszym Twoim sło-
wie. Chcemy siać nieustannie ziarenka miłosierdzia. Chcemy zasiewać ziarna miłości tu na 
ziemi, bo  „co człowiek sieje, to i żąć będzie”. Św. Paweł podpowiada jeszcze:  „W czynie-
niu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony”. 

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 

 



 



Intencje  mszalne 25 IX – 2 X 2016 
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 

14.30 – Nieszpory Niedzielne 

 

PONIEDZIAŁEK   -  26  IX      
18.00 – za + Martę Konieczny w dn. ur. i jej męża Jana 
 
WTOREK  - 27 IX  św. Wincentego a Paulo, kapł.  
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian;1) do B. Op. pw. św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 40 r. ślubu  z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 2) za + Agnieszkę, 
Franciszka i Józefa Iwan, za + Marię, Norberta, Dietera, Gerdę, Henryka i Dorotę Miczka, 
dziadków i krewnych 3) za + Józefa Janys, rodz. Agnieszkę i Maksymiliana, teściów, Różę 
Kalyta, 3 szwagrów, dziadków i pok. 4) za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, Dominika 
Szeja, brata Herberta, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa Buchta, dziadków 
Kowolik, Gurowiec 5) za + Martę i Gertrudę Richter w r. śm., męża Jerzego  i d. w cz.c 6)  
za + Władysławę Zachura (od siostry Franciszki z mężem) 7) za + Władysławę Zachura (od 
sąsiadów) 8) za++ rodz. Marię i Stanisława Skalski, syna Sławomira, matkę Helenę, siostrę 
Barbarę, szwagrów Edwarda i Franciszka i ++ z pok. Sebzda, Skalski, Wojtyna, Szczypała i 
d. w cz. c. 
ŚRODA  -  28  IX   św. Wacława, m.          MSZA ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za ++rodz. Konstantynę i Tomasza Sus, braci Wiktora i Pawła, siostrę Helenę, ks.  
            Jana, syna Bernarda 
 
CZWARTEK  -  29  IX  Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała      

 MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + ojca Romana Frontzek, syna Roberta, rodz. Frontzek, Szczeponik,  
 
PIĄTEK  -  30  IX  św. Hieronima, kapł. i dra K-ła                 
18.00 – za + Dietera Cipa 
 
SOBOTA  -  1 X  św. Tersy od Dzieciątka Jezus, dz i dra K-ła  I-sza sobota 
  8.00 - w int.  czcicieli Różańca św. 

18.00 – za + matkę Małgorztę Kłaczka, ojca Henryka Kłaczka, dziadków Bertę i Jana La 
            sończyk, Pawłą i Amalię Kłaczka, Teodora i Jadwigę Oleszko 
 
XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  2 X    (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz  zbiórka               

  8.00 – za ++ rodz. Gizelę i Józefa Strzodka i ++ dziadków               do puszek na Caritas) 
 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw.MBNP i św. Jadwigi z podz.  
                         za otrzym. ł. z ok. 50 ur. Janusza Mike z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 

14.30 - Różaniec z chórem Jadwiżki 



Ogłoszenia parafialne 

25  IX 2016 

 

 

1. Zapraszam serdecznie na dzisiejsze Nieszpory o 14.30. 

 

2. W środę Msza szkolna dla dzieci.   
 

3. 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.  

   
4. W sobotę o g. 8.00 Msza św. w int. Czcicieli Różańca św.   
 

5. Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 8 X br. Zapisy w zakrystii.  
 
6. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 1 X - Dudek, Aplik, Kurpas, Daniel, Langer, Sa-

decki, Dziedzic, Poloczek,Wysocki, Szydło. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy ko-
ścioła jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby 
nikogo nie  brakowało.  

 

7. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diece-
zji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Caritas 

 
 

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  

 


