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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI

W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Gdy  Jezus  wybierał  się
w drogę, przybiegł pewien człowiek
i  upadłszy  przed  Nim  na  kolana,
zaczął  Go  pytać:  "Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
życie  wieczne?"  Jezus  mu  rzekł:
"Czemu  nazywasz  Mnie  dobrym?
Nikt nie jest  dobry, tylko sam Bóg.
Znasz  przykazania:  Nie  zabijaj,  nie
cudzołóż,  nie  kradnij,  nie  zeznawaj
fałszywie,  nie  oszukuj,  czcij  swego
ojca i matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem
od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci
brakuje.  Idź,  sprzedaj  wszystko,  co  masz,  i  rozdaj  ubogim,  a  będziesz  miał  skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł
do  swoich  uczniów:  «Jak  trudno  tym,  którzy  mają  dostatki,  wejść  do  królestwa
Bożego».  Uczniowie  przerazili  się  Jego  słowami,  lecz  Jezus  powtórnie  im  rzekł:
"Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc
może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie
u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto
my  opuściliśmy  wszystkoi  poszliśmy  za  Tobą".  Jezus  odpowiedział:  "Zaprawdę,
powiadam wam: Nikt  nie  opuszcza domu,  braci,  sióstr,  matki,  ojca,  dzieci  lub pól
z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym
czasie,  domów,  braci,  sióstr,  matek,  dzieci  i  pól,  wśród  prześladowań,  a  życia
wiecznego w czasie przyszłym".

(Mk 10, 17-30)



INTENCJE MSZALNE 

 

10.10.2021 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Bronisławę Sobel (Msza Św. ofiarowana od sąsiadów)
 

11:00 W intencji parafian
 

14:30 Różaniec

11.10.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Bronisławę Sobel w 30 dzień po śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny.

12.10.2021 WTOREK
18:00  Msza Święta zbiorowa:

1) Za + męża Józefa Switala, za ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z pokrew.
2) Za + córkę Urszulę Broja w II rocznicę śmierci.
3) Za + Siegberta Mróz, + syna Dariusza, ++ Martę, Wilhelma, Jerzego, Wilibalda, 
Rajnholda Mróz, ++ Maksymiliana i Luizę Miczka, Jana Cieślik, Pawła Włodarczyk, 
+ Józefa Giebel i ++ z pokrewieństwa.
4) Za + matkę Hildegardę Dobias w I rocznicę śmierci, jej + męża Ericha Dobias, 
za ++ rodziców z obu stron, + brata Rudolfa i ++ krewnych.
5) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Elźbiety Pudło 
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6) Za + Pawła Poloczek.
7) Za + matkę Barbarę Progsza w 10 rocznicę śmierci, + ojca Marcina Progsza, 
+ brata Łukasza, za ++ rodziców z obu stron, ++ 6 braci, ++ Stefana i Helenę 
Bednarczyk, + Dawida Piecha i dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za + Helenę Bociek w 30 dzień po śmierci.
9) Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa Panek, ++ rodzeństwo, ++ dziadków oraz
za wszystkich ++ sąsiadów z ul. Dworcowej.
10) Za ++ rodziców Petronelę i Władysława Szczeponik, teściów Anastazję i Feliksa 
Spende oraz za ++ z pokrewieństwa Szczeponik, Spende.

13.10.2021 ŚRODA, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców Erikę i Ernesta, 

Helenę i Adolfa, za ++ dziadków z obu stron, + kuzynkę Urszulę, ++ szwagrów 
Tadeusza i Jana i ++ z pokrewieństwa.

 

14.10.2021 CZWARTEK
18:00 W intencji nauczycieli, katechetów i wychowawców

15.10.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
18:00 Za + męża Bernarda Samol w dniu urodzin, + syna Zygfryda Samol, ++ rodziców

z obu stron, ++ 2 siostry, szwagrów i ++ z rodziny
 

16.10.2021 SOBOTA, Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, 

za ++ wujków Alojzego i Henryka i + jego żonę, za + wujka Henryka, 
za ++ dziadków Goławski, Poloczek, Pieleń, Jagielnicki oraz za wszystkich 
++ z pokrewieństwa.



17.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST PARAFIALNY
8:00 Za + ojca Ernesta Szymaczek w rocznicę urodzin, + matkę Erykę, ++ dziadków 

Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, + szwagra Antoniego 
Bielesz, + wujka Franciszka Szymaczek, + ciocię Edytę Kruziel, + kuzynkę Urszulę 
Broja i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

 

11:00 SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ: 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji 
wszystkich ++ i żyjących parafian oraz budowniczych naszego kościoła 

 

14:30 Nabożeństwo odpustowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10.10.2021

• Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach Różańcowych, dziś o godzinie 14:30,
w tygodniu codziennie po Mszy Świętej, w soboty o godzinie 17:30.

• Dziś obchodzimy XXI Dzień Papieski po Mszach Św. zbiórka do puszek na potrzeby
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 

• W środę na godzinę 18:00 zapraszamy dzieci  na Mszę Św. Szkolną i  różaniec,  po
którym  rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prymasie Wyszyńskim.

• W czwartek  przypada  Dzień  Edukacji  Narodowej.  O godzinie  18:00  Msza  Święta
w intencji Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców.

• W sobotę od godziny 8:30 odbędą się odwiedziny chorych przed odpustem. Chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii  do czwartku włącznie. Odwiedziny odbędą
się w kolejności: Przezchlebie, Ziemięcice i Świętoszowice.

• W przyszłą  niedzielę  będziemy w naszej  parafii  obchodzić  uroczystość  odpustową
ku czci  naszej  patronki św. Jadwigi.  O godzinie 11:00 uroczysta Suma Odpustowa
z procesją eucharystyczną, a o 14:30 zapraszam na nabożeństwo odpustowe. W tym
dniu Słowo Boże w naszej parafii będzie głosił ks. dr  Piotr Grzegorzewicz, obrońca
węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej, moderator sekcji Kultury
diecezji Gliwickiej oraz proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-
Sośnicy. Do udziału w sumie odpustowej serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe
oraz górników do niesienia baldachimu.

• MIVA Polska składa serdeczne podziękowania za złożone przez nas ofiary na środki
transportu  dla  misjonarzy  w ramach  akcji  „1  grosz  za  1  kilometr”.  Nasza  parafia
przekazała w tej akcji 1300 zł.

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o wizycie Polskich Biskupów w Rzymie oraz o dzienniku więziennym Kadynała Pella.
 



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
  

Każdy pobożny  Żyd w czasach Jezusa  zainteresowany był  tym,  aby znaleźć
sobie  odpowiedniego  nauczyciela  prawa.  Naturalnie,  co  bogatsi  Izraelici  mogli
pozwolić  sobie  na  zatrudnianie  najlepszych  przewodników  w  sprawach  wiary.
Fragment dzisiejszej ewangelii relacjonuje właśnie jedną z takich prób najęcia Mistrza
przez młodego i bogatego człowieka, o czym świadczy chociażby to, że klęka on przed
Jezusem  (gest  uklęknięcia  odbierał  Bóg,a  także  osoby  bezpośrednio  Go
reprezentujące).
 

Kiedy Jezus prosi mężczyznę o sprzedanie majątku, to zachęca go w istocie do
przyjęcia dwóch niebywale ważnych prawd. Pierwsza z nich mówi o tym, że duchowy
wzrost  nie  jest  przywilejem  nielicznych  bogaczy.  Odnosząc  to  do  naszego
doświadczenia życiowego, moglibyśmy powiedzieć, że zacieśnianie relacji z Bogiem
i zbliżanie się do prawdy nie jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi zaangażowanych
we wspólnoty, odprawiających rekolekcje czy praktykujących jakieś szczególne formy
pobożności. Jezus mówi nam dzisiaj, że nie trzeba uciekać w wyjątkowość, aby się
z Nim spotkać. Należy natomiast uznać siebie za podobnego innym i we współpracy
z najbliższymi, którzy są nam dani i zadani, budować swoją świętość. Druga dotyczy
wiary narodu wybranego w to, że bogactwo i powodzenie są Bożą nagrodą za prawe
postępowanie.  Wymaganie  Jezusa  porzucenia  majątku  musi
w uszach tego młodego człowieka brzmieć co najmniej absurdalnie: czyżby Bóg chciał
odebrać mi to, na co sobie ciężko zapracowałem, zachowując wszystkie przykazania? 

Kiedy  lepiej  przyjrzymy  się  omawianej  perykopie,  to  bardzo  szybko
dostrzeżemy, że duchowa mechanika, jaka została w niej przedstawiona, podobna jest
do  tej,  którą  niegdyś  właściwie  rozeznał  patriarcha  Abraham.  Umiejętność
niezatrzymywania się na Bożych darach umożliwia stałą gotowość do podążania za
Bogiem i dialogowania z Nim. Permanentne rozeznawanie między dobrym a lepszym
to cecha dojrzałej duchowości i droga do coraz głębszego poznawania Boga.

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca 
- kleryka V roku WMSD w Warszawie

-------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:30 – 19:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Nr rach.: 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


