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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:
"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało
się  Ojcu  waszemu  dać  wam  królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę.
Sprawcie  sobie  trzosy,  które  nie  niszczeją,
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej
się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie
jest  skarb  wasz,  tam będzie  i  serce  wasze.
Niech  będą  przepasane  biodra  wasze
i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni
do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,  aby mu zaraz
otworzyć,  gdy  nadejdzie  i  zakołacze.  Szczęśliwi  owi  słudzy,  których  pan  zastanie
czuwających,  gdy  nadejdzie.  Zaprawdę,  powiadam  wam:  Przepasze  się  i  każe  im
zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz
wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego
domu.  Wy  też  bądźcie  gotowi,  gdyż  o  godzinie,  której  się  nie  domyślacie,  Syn
Człowieczy  przyjdzie".  Wtedy  Piotr  zapytał:  "Panie,  czy  do  nas  mówisz  tę
przypowieść,  czy  też  do  wszystkich?"  Pan  odpowiedział:  "Któż  jest  owym rządcą
wiernym i  roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją  służbą,  żeby rozdawał  jej
żywność  we  właściwej  porze?  Szczęśliwy  ten  sługa,  którego  pan,  powróciwszy,
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim
mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem,
i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze
i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic
nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś,
który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu
wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej
od niego żądać będą".                                  

        (Łk 12, 32-48)



INTENCJE MSZALNE 

07.08.2022 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za  +  Kazimierza  Komornickiego  w  dniu  100  rocznicy  urodzin,  za  ++  z  rodziny  
Komornickich i Grzyb.

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Klaudii i Bernarda
Cichorowskich  z  okazji  25  rocznicy  ślubu  z  prośbą  o  zdrowie,  miłość,  dary  Ducha  
Świętego oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny. 

- CHRZEST: Dawid Leonard Remet

08.08.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z okazji 25 rocznicy ślubu Iwony i Adama Benek prosząc o zdrowie, radość i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

 

09.08.2022 WTOREK, Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i męczennicy
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + matkę Anastazję Boczar w 30 rocznicę śmierci, za + ojca Tomasza, ++ braci Ojca 
Antoniego  i  Franciszka,  +  bratową  Edytę,  siostrzenicę  Małgorzatę,  ++  dziadków
i ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  ++  Stanisława  i  Martę  Schuwald,  ++  ich  synów  Henryka  i  Augustyna,
za ++ z pokrewieństwa Schuwald i Gasz.
3) Za ++ dziadków Gertrudę i Emanuela Goławski, ++ rodziców Urszulę i Franciszka  
i za ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, przyjaciół i znajomych.
4) Za + mamę Władysławę Zachura i + teścia Wilibalda Spende.
5) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sołtysów Gminy Zbrosławice).
6) Za + ojca Helmuta Miczka w rocznicę urodzin,  + matkę Dorotę,  ++ teściów Annę
i  Antoniego  Alamoda,  +  szwagra  Alojzego,  ++  dziadków  z  obu  stron  i  za  ++
z pokrewieństwa
7) Za + męża Kaziemierza Lubickiego z okazji urodzin i 7. rocznicy śmierci, ++ rodziców
Henryka i Otylię Lubicki, Jana i Ludwikę Gierula, + brata Józefa, + szwagra Piotra i ++
z rodziny Szeliga.
8) Za + Elfrydę Szyszka (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).

10.08.2022 ŚRODA, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
8:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o Boże prowadzenie,  

wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Pani Dyrektor oraz całego Personelu  
Przedszkola w Świętoszowicach (Msza św. ofiarowana od Kingi).

11.08.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Klary, dziewicy
8:00 Do  NSPJ  przez  wstawiennictwo  MBNP i  św.  Jana  Marii  Vianey  prosząc  o  Boże  

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla wnuczki.

12.08.2022 PIĄTEK
18:00 Za + syna i brata Piotra Wienchol w V rocznicę śmierci.

13.08.2022 SOBOTA
12:00 Ślub Rzymski: Katarzyna Tomanek - Paweł Burda
18:00 Za ++ Annę, Wincentego, Pawła Krufczyk, ++ 2 siostry, 2 szwagrów, + męża Alfreda, ++ 
Marię i Pawła Szyszka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa
 



14.08.2022 XX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ Annę, Wincentego, Pawła Krufczyk, ++ 2 siostry, 2 szwagrów, + męża Alfreda,  
++ Marię i Pawła Szyszka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa

 
 

11:00  Za  +  męża  Tadeusza  Klimala  w  3  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  z  obu  stron  
i ++ rodzeństwo. 

- CHRZEST: Róża Wojtyłko

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07.08.2022

 

• Przypominam o trwających zapisach na Pielgrzymkę na Górę św. Anny oraz na Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Zachęcam do udziału.

• Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w dniu 16 sierpnia o godzinie 18:00 w Bibliotece
Gminnej odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Ziemięcice w celu przeprowadzenia
wyborów na Sołtysa oraz rozdziału środków funduszu sołeckiego. 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. podsumowanie wizyty
Papieża Franciszka w Kanadzie oraz kolejna część wakacyjnego cyklu: dziś o Podhalu.
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

 

Paweł Partyka z par. św. Kamila w Zabrzu
Paulina Sabowicz z par. św. Kamila w Zabrzu
 

Tomasz Frej z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Ewelina Przybyła z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
 

Krzysztof Krawiec, z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Aleksandra Dudek, z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

----------------------------------------------------------------------- 
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:45 – 19:30 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: Bank PEKAO S.A Nr rach.: 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Początek tej ewangelii stanowi łącznik pomiędzy pouczeniem, aby nie martwić
się  o  dobra  konieczne  do  życia,  a  końcowymi  wnioskami  wypływającymi  z  całej
mowy. Wezwanie „nie bój się” skierowane jest do małej trzódki. Odwołuje czytelnika
do licznych obrazów ze Starego Testamentu, które przedstawiały Boga jako pasterza
opiekującego  się  swoją  owczarnią,  symbolizującą  naród  wybrany.  Wezwanie  do
porzucenia lęku wiąże się z przekonaniem o Bożej Opatrzności. Mała trzódka oznacza
tych,  którzy  zdecydowali  się  pójść  za  Jezusem  i  są  posłuszni  Bożemu  słowu
objawionemu  przez  Niego.  Czasownik  eudokesen  (spodobał  się)  odnosi  się  do
rzeczownika  „upodobanie”  i  opisuje  życzliwość  Boga  udzielającego  swych  darów
obficie.  Termin „królestwo” oznacza  zbawcze  dary  Boga.  Bóg  obdarza  ich  darem,
który  wynika  z  jego  hojności  i  miłosierdzia,  wobec  czego  zaprasza  ich  też  do
troszczenia się o siebie nawzajem i zabiegania swoim postępowaniem o niebo, skarb
niezniszczalny, tak jakby zabiegali o skarby ziemskie.
Zakończenie tego krótkiego fragmentu podkreśla, że to uważamy za skarb, co nosimy
w sercu, do czego nasze serce jest  przywiązane. Wtedy nasze serce nie zagubi  się
w troskach o codzienne sprawy, pamiętając, że Bóg jest dawcą wszystkiego. Po tych
pouczeniach  następuje  przypowieść  o  czuwających  sługach.  Przepasanie  bioder
oznacza  gotowość do pracy (zdjęcie  pasa  zaś odpoczynek i  rozluźnienie).  Podczas
nocy paschalnej Izraelici mieli mieć biodra przepasane – być w pełnej gotowości do
wyruszenia w drogę. Zapalona lampka oliwna wzmacnia ten obraz i również oznacza
gotowość oraz  czuwanie  nocą.  Przypowieść  skoncentrowana jest  na  postawie  sług,
których gospodarz udał się na ucztę i nie wiadomo, kiedy wróci. Ich zadaniem jest być
gotowym na powrót pana w każdym czasie. Na tych właśnie zstąpi błogosławieństwo.
Jezus  przedstawia  bardzo zaskakujące  zachowanie  pana  –  będzie  usługiwał  swoim
czuwającym  sługom  –  co  oznacza  nagrodę,  jaką  otrzymają  w  życiu  wiecznym.
Powtórne przyjście Syna Człowieczego będzie niespodziewane jak przyjście złodzieja
w nocy, uczniowie potrzebują więc czuwać, czyli być wiernymi nieustannie swemu
powołaniu  i  obowiązkom.  W  tym  momencie  następuje  pytanie  Piotra,  które
wprowadza  motyw  zarządcy  (oikonomos),  zwracając  uwagę  na  to,  że  przewodzić
w tym czuwaniu powinni  szczególnie  ci,  którzy pełnią  we wspólnocie  jakikolwiek
urząd  przełożonego.  Gdyby  jednak  ów  zarządca  postępował  odwrotnie  i  nie  dbał
o powierzonych mu ludzi, czeka go surowa kara, gdy pan niespodziewanie powróci  
– z powodu swojego postępowania zostanie on usunięty ze społeczności świętych.
Przypowieść kończy sentencja obecna tylko u Łukasza,  która  dotyczy świadomości
popełnionej winy i kary. Funkcję zarządcy może pełnić ten, kto doskonale zna swoje
obowiązki i na kim gospodarz polega – więc jego niewłaściwe postępowanie pociąga
za sobą surową karę. Końcowa sentencja mądrościowa podkreśla jeszcze, że każdy, kto
otrzymał jakiś urząd we wspólnocie, otrzymał wraz z nim konieczne do wypełnienia
tego zadania charyzmaty. Jego zadaniem jest więc właściwie je wykorzystać.


