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Drodzy Parafianie! 

Ewangelia o dwóch braciach, którzy w skrajnie różny sposób reagują na polecenie swego 

ojca, pokazuje nam wprawdzie dwie różne postawy wobec pewnego wezwania, ale nie chce 

nas na nich zatrzymać. Sensem obrazu, który Jezus przedstawia arcykapłanom i starszym 

ludu, jest przemiana drugiego z synów. Jego postawa na pierwszy rzut oka wydaje się godna 

potępienia, później okazuje się jednak, że jest on zdolny do nawrócenia i spełnia wolę ojca. 

Pozory mylą. 

„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego...". Nie jest to, 

bynajmniej, pochwała nieprawości. Chrystus przypomina nam jednak, że człowiek może 

powstać nawet z największego upadku. Czasami nawet to właśnie wielki grzech jest począt-

kiem wielkiego nawrócenia i ostatecznie świętości (nierzadko potwierdzonej kanonizacją). 

Wiele zależy od tego, czy słowa i dobre natchnienia zechcemy potraktować poważnie i 

wprowadzić w czyn, czy też pozostaniemy przy pustosłowiu. A dotyczy to zarówno spraw 

wielkich, jak i małych. Ot, choćby zwykłej punktualności lub odpowiedzialności za to, do 

czego się zobowiązaliśmy. 

Doskonale te prawdę rozumiemy w dzisiejszą niedzielę dziękczynienia za tegoroczne 

żniwa; za tegoroczne plony.  

Przecież bywały takie dni, że się już nic chciało. Chciało się powiedzieć nie, ale wiado-

mo było, że samo się nie zrobi, ani na polu, ani gospodarstwie. Człowiek przejęty odpowie-

dzialnością i troską o przyszłość, każdego dnia na nowo wstaje do swojej pracy.  

Jednakże praca na roli przynosi z sobą specyficzny rys. Ona jedyna pokazuje, że nie 

wszystko zależy ode mnie. Byłoby niedorzecznością, a wręcz pychą twierdzić, że to tylko 

dzięki mojej pracy, plon obfity zebrałem. Wiemy, jak wiele zależy to od Wszechmocnego. 

Człowiek uprawia i sieje, ale to Bóg daje wzrost i plony.  

Stąd dzisiejsze nasze podziękowanie Bogu za Jego łaskawość, za Jego miłosierdzie. 

Stąd też nasze podziękowania rolnikom za Wasz trud, za Wasze prace. 

Szczególnym znakiem jest chleb przyniesiony do kościoła. Ten chleb powszedni, o który 

każdego dnia prosimy wołając w Modlitwie Pańskiej: „chleba naszego powszedniego, daj 

nam dzisiaj”.  

Przynosimy go jako dar wdzięczności. Przynosimy go jak znak miłości. Przynosimy go, 

by być „dobrym jak chleb”.  Bogu i rolnikom dzięki składamy za tegoroczne plony. 

 

www.ziemiecice.eu        www.swietoszowice.pl 



 
 
Wszystkich, którzy nie będą mogli tego dnia wziąć udziału w wielkiej modlitwie różańco-
wej na granicach Polski, prosimy o modlitwę na miejscu – w kościołach parafialnych, gru-
pach modlitewnych i rodzinach. 
Świat bardzo potrzebuje modlitwy. Dlatego otoczmy nasz kraj różańcem.  Stańmy wszyscy 
7 października na granicach Polski  w 100. rocznicę objawień w Fatimie, w święto Matki 
Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca.  Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej, 
błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o ratunek dla naszej Ojczyzny i 
świata. Na naszej stronie internetowej  www.rozaniecdogranic.pl możesz wybrać miejsce, 
do którego chcesz przyjechać. 
Program wydarzenia:  
10:30 Spotykamy się w kościołach stacyjnych, rozlokowanych  wzdłuż całej granicy Polski.  
11:00 Msza Święta. 12:00 Specjalnie przygotowane nabożeństwo eucharystyczne  – adora-
cja. 13:00 Ruszamy do stref modlitwy – wolontariusze prowadzą  do wyznaczonych miejsc 
na całej granicy Polski. 14:00 Modlitwa różańcowa. Zaczynamy o tej samej godzinie  na ca-
łej granicy, odmawiamy wszystkie cztery części różańca. 16:00 Koniec. Jedziemy do do-
mów, a Błogosławieństwo ogarnia cały świat! 



Intencje  mszalne 1 -  8 X 2017 
XXVI  NIEDZIELA   – 1  X  (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz zbiórka na Caritas) 

  8.00 – za + Wilibalda Spende (od Róży i Huberta Liszka)     

                              

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian z dziękczynieniem za tegoroczne plony 
            od rolników i działkowiczów; za + rodz. Fustyna i Jadwigę Szczeponik,  

             brata Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata  

             Andrzeja i ++ z pok. 
 
14.30 - Różaniec 
 
PONIEDZIAŁEK   -  2 X  św. Aniołów Stróżów 

18.00 – za ++ rodz. Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, Janinę Jagiel 

             nicką i ++ z pok. 

 
WTOREK  -  3 X  
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Marię i Alojzego Poloczek 

i pok. 2) za + brata Rudolfa Kalyta w r. śm., jego rodziców Wiktorię i Brunona Kalyta 3) za 

+ Joachima Krupa w r. śm. 4) za + żonę Helenę Miczka w dn. ur. 5) za ++ rodz. Edeltraudę 

i Pawła Lot, Dorotę Miczka, ++ z pok. lot, Laudamus, Miczka, za + Urszulę Długosz i d. w 

cz. c. 6) za + Brunona  Biskupek, rodziców, teścia Ewalda Kroker i rodziców 

 

ŚRODA -  4 X    św. Franciszka z Asyżu           MSZA  ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za + Marię Wisniowiecką (od sąsiadów) 

 

CZWARTEK  -   5   X   św. Faustyny  Kowalskiej, dz.        
DZIEŃ  MODLITWY  O DAR  POWOŁAŃ       MSZA  DLA  MŁODZIEŻY 

18.00 – o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii;   
 
PIĄTEK  - 6  X     I-szy piatek 
18.00 – w int. Parafian, a szczególnie czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Piotra  

                                                                          Wienchol (od cioci Adeli i wujka Gintera) 

SOBOTA  -  7  X   NMP  Różańcowej                     
  8.00 - w int.  czcicieli Różańca św.; do Przemienienia Pańskiego, MB Uzdrowienia Cho 

                                                                                             rych i św. Jadwigi o zdrowie 

13.00 – ślub Godlewski - Marzec 

14.00 – Różaniec do granic 
 
18.00 -  + męża Alojzego Poloczek w  r. śm., rodziców Poloczek, Konieczny 

XXVI  NIEDZIELA   – 1  X  (kolekta na nasz kościół i zbiórka na Dzieło Nowego Tysiącle 

                                                                                                                                       cia) 

  8.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 25 r. ślubu  Krystyny i Anto 

             niego Popela z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Gizelę i Józefa Strzodka 
14.30 - Różaniec 



Ogłoszenia parafialne 

  1 X 2017 
 

 

1.   Dziś modlitwa różańcowa o 14.30. Serdecznie zapraszam. 
 
2.   Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec będzie po Mszy św. wieczornej 

za wyjątkiem sobót. Zachęcam do tej modlitwy w domu (chociażby 1 dziesiątkę). 
 

3.   W środę Msza św. szkolna dla dzieci. W czwartek Msza św. dla Młodzieży. 

 

4.   Obchodzimy w tym tygodniu:  I czwartek – Dzień Modlitwy o Dar Powołań do Kapłaństwa i ży-

cia Zakonnego,  I-szy piątek – Msza w int. Czcicieli NSPJ i I-szą sobotę miesiąca. 
 
5.   Zapraszam w sobotę 7 października  o g. 14.00 do włączenia się do  Różańca do granic. Nie 

mieszkamy na granicy, ale pomodlić się wraz z innymi możemy. Szczegóły na drugiej stronie 

naszego informatora. 

 

6.   Krzyżyk przy Komunii św. udziela się dzieciom niesionych lub trzymanych za rękę przez opieku-

na. Dzieci same nie przychodzą. 

 

7.   W sobotę 7 października Pielgrzymka Caritas do Rud. Msza św. o g. 11.00. 

 

8.    Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 14 X br. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o g. 8.00. 

 
9.    Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 7 X - Thürmer, Biskupek, Dziadkowiec, Thür-

mer, Kozioł, Gęza, Kłaczka . 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 potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego  

Dziś jeszcze zbiórka na Caritas. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół oraz 

ogólnopolska zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 

 

Ciebie Boże wielbimy! 

 
                                      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 

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


