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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze 
i  uczeni  w  Piśmie:  „Ten  przyjmuje  grzeszników  i  jada  z  nimi”.  Opowiedział  im  wtedy
następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu  dziewięciu  na  pustyni  i  nie  idzie  za  zgubioną,  aż  ją  znajdzie?  A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo
w  niebie  większa  będzie  radość  z  jednego  grzesznika,  który  się  nawraca,  niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli
jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata
domu i  nie  szuka  starannie,  aż  ją  znajdzie?  A znalazłszy  ją,  sprasza  przyjaciółki  i  sąsiadki
i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział
też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część
majątku,  która  na  mnie  przypada".  Podzielił  więc  majątek  między  nich.  Niedługo  potem
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał,  nastał  ciężki głód w owej krainie i  on sam zaczął
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:
Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem: uczyń mię choćby jednym z najemników". Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę
i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się;
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę
i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił,
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się
i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto
tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia,
żebym się  zabawił  z  przyjaciółmi.  Skoro  jednak wrócił  ten syn twój,  który roztrwonił  twój
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział:
«Moje  dziecko,  ty  zawsze jesteś  przy  mnie  i  wszystko moje  do ciebie  należy.  A trzeba się
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

(Łk 15,1-32)



INTENCJE MSZALNE
11.09.2022 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Henryka i  Hildegardę Serich,  +  Herberta  Kroll,  +  wujka Bernarda,  
+ Józefa Mularczyk i ++ z pokrewieństwa.

 
 

11:00  1)  Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  św.  Jadwigi  w  podziękowaniu  za  
otrzymane łaski z okazji 70 urodzin Alojzego Mainka z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 
dla jubilata oraz całej rodziny. 

 

2)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  św.  Jadwigi  w  intencji  Piotra  Hoin
z  okazji  50  urodzin  w  podziękowaniu  za  otrzymane  łaski,  prosząc  o  Boże  
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla jubilata i całej rodziny.

- CHRZEST: Nikodem Wojciech Rakwic
14:30 Nieszpory

12.09.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie NMP, Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej, patronki diecezji gliwickiej
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z okazji 80. urodzin Łucji Nicz z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny
 

13.09.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  ++  rodziców  Franciszkę  i  Bolesława  Marczak,  Wandę  i  Richarda  Miczka,
++ 3 braci, za + Manfreda Baron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Ronalda Szyguła.
3) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za otrzymane 
łaski  z  prośbą  o  Boże  błogosławieństwo  i  opiekę  dla  całej  rodziny  z  okazji
88. rocznicy urodzin.
4) Za + Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
5) Za + w Niemczech Brunona Mainka, ++ z pokrewieństwa Mainka – Kowolik.
6) Za + męża Ambrożego  Sikora, ++ rodziców z obu stron, ++ braci, siostry, szwagrów 
i bratowe, ++ z rodzin Sikora-Lisek.
7)  Za  ++  rodziców  Krystynę,  Jerzego  i  Pawła,  ++  braci  Stefana  i  Piotra,  +  teścia  
Ambrożego, ++ z rodzin Janoszka-Sikora.

14.09.2022 ŚRODA, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18:00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę Haida, za + męża Sebastiana, 

teścia Adolfa, szwagra Ronalda Szygułę, za + Pawła Poloczek, ++ Gerharda i Edytę  
Zgorzelski i ++ dziadków.

15.09.2022 CZWARTEK, Wspomnienie NMP Bolesnej
8:00 Do NSPJ, przez wstawiennictwo MBNP i Wszystkich Świętych z okazji urodzin córki  

z prośbą o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo.

16.09.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2)  Za ++ rodziców Wojciecha I Gabrielę Nogielskich oraz za ++ z pokrew. z obu stron.



17.09.2022 SOBOTA
18:00 Za + żonę Jadwigę Kusch w rocznicę urodzin, ++ jej rodziców Ryszarda i Elfrydę Badura,

jej + brata Jerzego, ++ teściów Jana i Annę Kusz, jej + szwagra Jana i Agnieszkę Kusz, za
wszystkich ++ z pokrewieństwa Kusz i Badura

 

18.09.2022 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 W intencji Parafian 
 

11:00 W intencji osób pielgrzymujących na Górę Św. Anny 
 

14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.09.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• Również dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Stolicę Apostolską.
 

• W piątek przypada 16. dzień miesiąca. O godzinie 18:00 Msza Święta zbiorowa, a po niej
nabożeństwo ku czci św. Jadwigi
 

• Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w XVI Nocnej Pieszej Pielgrzymce do MB
Pokornej  w Rudach.  Rozpoczęcie  w gliwickiej  katedrze,  w najbliższy piątek  o  godz.
22.30. Informacje i zgody rodziców dla osób niepełnoletnich w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.  Zapisy  internetowe  do  14  września,  będzie  się  można  również  zapisać
bezpośrednio przed pielgrzymką,
 

• Przypominam,  że  na  stałe  zmieniły  się  godziny  urzędowania  Kancelarii  Parafialnej.
Kancelaria parafialna jest czynna we wtorki od godziny 16:00 do godziny 17:00 oraz  
w czwartki od godziny 9:00 do 9:30.
 

• Jest jeszcze kilka wolnych intencji we wrześniu i październiku, ich wykaz znajduje się
w naszej gazetce i na sronie parafilanej.
 

• Jak  co  tydzień  polecamy Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  dodatek  "Dzieci
w  wirtualnej  sieci"  -  poradnik  dla  rodziców,  pomagający  zapewnić  bezpieczeństwo
dzieciom w cyfrowym świecie. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Jakub Copik, z par. św. Rodziny w Gliwicach
Paulina Wienchol, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
 

----------------------------------------------------------------------- 
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 16:00 – 17:00 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 

Dzisiaj  rozważamy  jedną  z  najbardziej  znanych
przypowieści ewangelicznych: o marnotrawnym synu, który
pomimo  poważnej  obrazy  ojca,  wraca  i  jest  przez  niego
przyjęty z ogromną radością.

Postawmy się na początku tej sytuacji, która pozwoliła
Jezusowi  rozpocząć  tę  opowieść.  Było  tak  -  według  tego,
co mówi Pismo - że «zbliżali się do Niego wszyscy celnicy
i grzesznicy,  aby Go słuchać » (Łk 15,1),  i  to zaskakiwało
faryzeuszów  i  uczonych  w  piśmie,  którzy  szemrali:  «Ten
przyjmuje grzeszników i jada z nimi» (Łk 15,2). Wydawało
im  się,  że  Pan  Jezus  nie  powinien  spędzać  czasu  ani
przyjaźnić  się  z  osobami  wątpliwego  prowadzenia  się.
Zamykali  się  na  tych,  którzy  byli  oddaleni  od  Boga
i potrzebowali nawrócenia.

Przypowieść ta uczy, że dla Boga nikt nie jest stracony
i zachęca każdego grzesznika napełniając go ufnością do poznania własnego dobra. Zawiera
także ważną naukę dla tych, którzy pozornie nie potrzebują nawrócenia: nie oceniaj czy ktoś
jest “zły” ani nikogo nie wykluczaj, staraj się zawsze postępować ze szczodrością ojca, który
akceptuje swojego syna. Zazdrość starszego syna opisana na końcu przypowieści pasuje do
zgorszenia faryzeuszów.

Przypowieść  ta  zaprasza  do  nawrócenia  nie  tylko  tych,  którzy  ewidentnie  go
potrzebują, ale także tych, którzy uważają, że nie jest im ono potrzebne. Adresatami nie są
tylko celnicyi  grzesznicy,  ale  w równym stopniu faryzeusze i  uczeni  w piśmie;  nie  tylko
żyjący plecami do Boga, ale być może także i my, którzy przyjęliśmy Go, lecz zadowalamy
się  szybko  i  nie  jesteśmy  szczodrzy  w  relacjach  z  bliźnimi.  Wraz  z  wprowadzeniem
w tejemnicę miłości Boga – jak mówi Sobór Watykański II – otrzymujemy wezwanie do
nawiązania osobistej relacji z Nim samym, do podjęcia duchowej drogi przejścia od starego
człowieka do człowieka nowego, doskonałego według Chrystusa.

Nawrócenie, którego potrzebujemy mogłoby mniej przyciągać uwagę, ale być głębsze
i  bardziej  stanowcze,  a także stałe  i  wciąż podejmowane na nowo: Bóg pragnie naszego
nawracania na miłość.

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2022

DATA DZIEŃ GODZINA DATA DZIEŃ GODZINA

22.09.2022 Czwartek 8:00 12.10.2022 Środa 18:00

25.09.2022 Niedziela 8:00 13.10.2022 Czwartek 8:00

29.09.2022 Czwartek 8:00 16.10.2022 Niedziela 8:00

01.10.2022 Sobota 18:00 24.10.2022 Poniedziałek 18:00

06.10.2022 Czwartek 8:00 26.10.2022 Środa 18:00

09.10.2022 Niedziela 11:00 27.10.2022 Czwartek 8:00

10.10.2022 Poniedziałek 18:00 28.10.2022 Piątek 18:00


