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_________________________________________________________________  
Drodzy Parafianie!  
W dzisiejszej liturgii prorok Zachariasz wzywa naród wybrany, przebywający w niewoli, do ra-
dości. „Raduj się, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem".  
Co jest powodem tej radości? Do swego ludu przybywa król, pełen sprawiedliwości i mocy. 
Przybywa opromieniony chwałą, triumfujący. Dziwny to jednak triumf. Przybywa nie na wspa-
niałym rumaku ani rydwanach bojowych, lecz na oślicy. Po drodze niszczy wszystko, co służy 
wojnie, a ludziom obwieszcza pokój „od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce zie-
mi". 

 
Ten obraz triumfującego, a jednocześnie pełnego pokory Króla prorok odnosi do przy-

szłego Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus.  
To On objawił moc Boga i jednocześnie uniżył samego siebie, aż do śmierci. Wezwał też 

swoich uczniów, aby przyjęli postawę pokory i prostoty. Pewnego dnia do Mistrza z Nazaretu 
przybyło poselstwo od Jana Chrzciciela z zapytaniem, czy On jest Mesjaszem. Dzisiejsza ewan-
gelia to końcowy fragment Jego odpowiedzi. Mówi o dwóch grupach ludzi.  

Pierwsza składała się z ludzi mądrych, życiowo zaradnych, żyjących według tego świata, 
a jednocześnie zapatrzonych tylko w siebie, zamkniętych na innych i na Boga. Oni nieuchron-
nie skazani są na śmierć. 

 Druga grupa to grupa prostaczków, którzy całą nadzieję pokładali w Bogu. Ojciec chętnie 
objawia swoje królestwo maluczkim, pokornym i czystego serca, tym  którzy zdają się na Nie-
go. To do nich Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni je-
steście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem ci-
chy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię lekkie".  
Drodzy!   
Kolejna więc niedziela zachęca nas, abyśmy nieustannie kierowali się sercem, ale na wzór  Serca 
Pana Jezusa. 

Psalmista Pański woła: „Będę Cię sławił, Boże mój i Królu" - za łaski, za miłosier-
dzie. Ta łagodność i dobroć Boga zachęca nas do tego, abyśmy zabiegali o pokój i budo-
wali właściwe relacje między ludźmi. Uczynimy to, posługując się językiem znanym od 
wieków, ale wciąż rodzącym nowe owoce, językiem prostolinijności i uczciwości; językiem 
miłosierdzia i poszanowania. Amen. 
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LITURGIA  SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE:      

Za 9, 9-10  

Tak mówi Pan:  

«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie 

do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 

oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie zła-

many. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od 

brzegów Rzeki aż po krańce ziemi». 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY:   Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

 

DRUGIE CZYTANIE:        

 

Rz 8, 9 11-13  
 Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w 
was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z 
martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha.  
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli 
będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać bę-
dziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. 

 
EWANGELIA:      
 
Mt 11, 25-30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  
 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 
zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.  
 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię 
lekkie». 

 



Intencje  mszalne 9 - 16  VII 2017 
 
XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 9 VII    (kolekta na nasz kościół)                                     
 8.00 - za + Annę i Antoniego Wilczek, brata Gintera, Ingberta, Leokadię i Wilhelma Gałąz 
           ka szwagrów Ernesta i Norberta  i dziadków z obu str. 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian: za + ks. Wiktora Pielesza (od Parafian z  
                                                                                                                            Ziemięcic) 
 
PONIEDZIAŁEK   -  10  VII   
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i  o zdr. dla całej  
            Rodziny 
WTOREK  -  11 VII   św. Benedykta, opata Patrona Europy     
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + żonę Danutę Nogielski, 
ojca Wojciecha, teściów Gabrielę i Henryka Nowok i ++ z pok. 2) za + męża Waltera Kału-
ża, rodz. Olgę i Faustyna Pudło, teściów Emilię i Emila Kałuża, brata Ernesta , bratanka 
Krzysztofa, siostry Magdę i Teresę, szwagrów Gracjana i Karola,  pok. z obu str. 3) za + oj-
ca Henryka Hudy, teściów Helenę i Leona Piernikarczyk, męża Jan i ++ z pok. 4) za + w 
Niemczech Różę Hudy (od Elżbiety Hudy z Rodziną) 5) za + matkę Rut Zeiner w r. śm., 
rodz. Gertrudę i Wiktora Rother, dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek i++ z pok.  
6) za + ojca Franciszka Pawlas z ok. ur. matkę Elżbietę w r. śm. i dziadków z obu stron 7) 
za + Jana Urban (od pracowników Przedszkola w Przezchlebiu) 8) za + Dariusza Mróz (od 
znajomych z Czekanowa) 9) za + matkę Teresę, ojca Franciszka Wyleżoł (od córki) 
ŚRODA -  12  VII  św. Brunona  z Kwerfurtu, bpa i m.   
 9.00 – za ++ rodz. Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię Klasik, 2 szwagrów  i ++ z  
             pok. Biskupek, Klasik 
CZWARTEK  -  13 VII    św. Świerada i Benedykta, pustelników  
 9.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o bł. i zdr. dla syna Christopha  
          Roberta oraz za ++ dziadków Erykę i Ernesta Szymaczek, Elisabeth i Peter Krug,  
          ciocię Edytę 
PIĄTEK  - 14  VII    
 9.00 – int. wolna 
 
SOBOTA  -  15 VII   św. Bonawentury, bpa i dra K-ła 
 
18.00 –  za + Siegberta Mróz, syna Dariusza, Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, Rajn-
holda Mróz, Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, Józefa Giebel 
i ++ z pok. z obu str. 
XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 16  VII    (kolekta na nasz kościół)                                     
 8.00 - za + męża Gerarda, rodziców z obu stron, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 3  
           szwagrów, dziadków Szlosarek, Dudek i ++ z pok.  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Emilię Matlok, jej męża Józefa i 
++ z pok. 2) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszkańców Świętoszowic) 3) za + Łucję i Ma-
riana Fordymackich Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i 
++ z pok. 



 

Ogłoszenia parafialne 
9 VII 2017 
 
 

 
1.   W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. od środy do piątku będą rano o g. 9.00. 

 
2.   Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00. 
 
3.   Franciszkańskie Święto Młodzieży na Górze św. Anny odbywać się będzie w dniach 17 – 22 

lipca br. 
 
4.   XXV Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 17 sierpnia br. 
 
5. Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  15 VII - Stencel, Szlosarek, Kupczak, Gładysz, 

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

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

 
 
 
 

Chryste, Zbawicielu, przemieniaj serca nasze! 
                                     

  Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi prześlubne 
I. Płaska Bartłomiej, Ziemięcice i Zawada Aneta, Kamieniec 
 
 
 
 

KANCELARIA:   wtorek 18.30 – 19.00,  czwartek 9.30 – 10.00            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 

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


