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NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna

niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim
domu. Miała ona siostrę,  imieniem Maria, która
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta
zaś  uwijała  się  około  rozmaitych  posług.
A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to
obojętne,  że  moja  siostra  zostawiła  mnie  samą
przy  usługiwaniu?  Powiedz  jej,  żeby  mi
pomogła".  A  Pan  jej  odpowiedział:  "Marto,
Marto,  martwisz  się  i  niepokoisz  o  wiele,
a  potrzeba  mało  albo  tylko  jednego.  Maria  obrała  najlepszą  cząstkę,  której  nie  będzie
pozbawiona".                                                                                                         (Łk 10,38-42)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Mamy pewien dysonans w tekstach liturgicznych na dzisiejszy dzień. Polega on na
rozbieżności  w postawach bohaterów. Chodzi  o  Abrahama i  Sarę  oraz  o  Martę  i  Marię.
Liturgię Słowa zaczęliśmy od zgodnego małżeństwa Abrahama i Sary, a w Ewangelii mamy
napięcie między siostrami. W centrum tego napięcia jest przyjście Jezusa do domu Marty
i  czas spędzony razem z Nim, w Jego bliskości.  Widzimy dwie siostry,  z  których jedna
zabiegała  o usługiwanie  Jezusowi,  druga zasiadła  u stóp Pana i  wsłuchiwała się  w Jego
słowo. Jest o co się „kłócić”, gdy chodzi o bliskość z Jezusem. Jednak z narracji wynika, że
Marcie nie chodziło o bliskość Pana i o czas z Nim spędzony. Ona nie skarży się na to, że
przez siostrę nie może pobyć z Jezusem tyle czasu i tak blisko. Tematem skargi jest coś
zupełnie innego. Jest nim brak akceptacji w zachowaniu Marii, chęć wymuszenia przez nią
zmiany u Marii, a do tego dochodzi jeszcze frustracja Marty z powodu tego, że jej zdaniem,
Jezusa nic nie obchodzi to, że została sama przy usługiwaniu. Można zastanowić się nad
tym, czy przypadkiem przez skargę Marty nie przebija jej ego. Z jej perspektywy wygląda to
tak, że została sama przy pracy i do tego doszło jeszcze to, że Jezus jest obojętny wobec
tego, co się z nią dzieje. Odpowiedź Jezusa daje Marcie do zrozumienia, że nikt nie jest
winny  sytuacji,  w  jakiej  ona  się  znalazła,  zatem  nikt,  poza  nią  samą  nie  rozwiąże  jej
problemu. Problem polega na tym, że to nie Maria powinna się zmienić, ale Marta. Jeśli
popatrzymy  na  tę  Ewangelię  w  takiej  perspektywie,  to  możemy  nadać  jej  tytuł:
Bezzasadność  skargi  Marty.  Jeśli  chcemy,  by  ta  Ewangelia  przemieniła  nasze  życie,  to
możemy pójść o krok dalej i zmienić tytuł, w którym będzie nasze imię: Bezzasadne (moje)
skargi. Pojawia się wówczas szansa nas to, że w ten sposób uwolnimy wiele osób, które
oskarżamy przed Jezusem.



INTENCJE MSZALNE 

17.07.2022 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 1) Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3 siostry, brata, 3 szwagrów,
 ++ dziadków, krewnych i znajomych. 
2) Za + Alojzego Szyguła w 30 dzień po śmierci.

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi  i św. Anny, z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i  błogosławieństwo Boże z okazji urodzin syna  
Christopha Krug, za ++ dziadków Erykę i Ernesta Szymaczek, za ++ Elisabeth i Peter
Krug,  +  ciocie  Edytę,  ++  wujków  Franciszka  Szymaczek  i  Antoniego  Bielesz
oraz + kuzynkę Urszulę Broja.

18.07.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + syna i brata Piotra Wienchol w rocznicę urodzin.

19.07.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ Emila,  Edytę  i  Alfreda Wilczek,  ++ dziadków Wilczek-Kocjan,  ++ Józefa  
Roberta, Annę i Karola Wicha, ++ Rutę i Henryka Kudlek.
2) Za ++ rodziców Angelę i Erwina Latusik, + męża Horsta Cieślik, ++ rodziców Juliannę
i Alojza, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ rodziców Elżbietę i Huberta Schydlo, 2 siostry, ++ dziadków z obu stron i ++ z 
pokrewieństwa.
4) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
5) Za + w Niemczech żonę Urszulę Siokora.
6) Za + w Niemczech kuzynkę Luzi Waldstett.
7) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Anny z prośbą o szczęśliwy 
przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia w pewnej intencji.
8)  Za + ojca Franciszka Pawlak z okazji  urodzin,  + matkę Elżbietę  w dniu śmierci,  
++ braci  Achima i  Rainharda,  ++ dziadków z obu stron,  + męża Gerharda Tomanek,
++ teściów Zofię i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9) Za + Juliusza Gajdę, + żonę Martę, ++ synów Jerzego, Franciszka, Stefana,+ męża  
Wilhelma, + syna Andrzeja.

20.07.2022 ŚRODA
8:00 Za + męża Józefa Kucharczyk, za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Urbanek, Jadwigę 

i Stanisława Kucharczyk, za ++ dziadków Matyldę i Pawła Opolka, Wilhelminę i Emila 
Kucza i za ++ z pokrewieństwa.

21.07.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)

22.07.2022 PIĄTEK, Święto św. Marii Magdaleny
18:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Rufina Bednorz, + siostrę Alicję, ++ Emilię i Jana Szeląg,

++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

23.07.2022 SOBOTA, Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
18:00 Za ++ rodziców Joannę i Emila Michalik, Rozalię i Stanisława Hazelbusz, ++ dziadków 

Grzegorczyk i Michalik, za ++ z rodziny Lindel.



24.07.2022 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za  ++  rodziców  Katarzynę  i  Szczepana  Kamińskich,  Rozalię  i  Karola  Duraj,  
++  Jarosławę  i  Stanisława  Konieczny,  ++  siostry  Weronikę,  Annę,  Anielę  i  Marię,  
za ++ 4 szwagrów oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa..

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny z okazji 
70-tych urodzin Ireny Liszka.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.07.2022

 

• W  dniach  25.07  –  29.07.  kancelaria  parafialna  będzie  nieczynna,  bardzo  proszę
o załatwienie wszystkich spraw w tym tygodniu.

• W wyniku zaistniałej  sytuacji  związanej z trudnościami przy zakupie węgla na opał -
zwłaszcza z wysoką ceną zakupu, zwracam się z prośbą do górników, czy też innych
osób, które miałyby możliwość odsprzedania talonów na węgiel, by w tym celu zgłosiły
się do mnie. Dzięki temu będziemy mogli zakupić węgiel na sezon zimowy, by ogrzać
nasz kościół. 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o tym skąd się
wzięła tradycja śpiewania Apelu Jasnogórskiego oraz o rocznicy ludobójstwa w Wołyniu.
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Paweł Pałetko z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Sandra Borszcz z par. Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie

Paweł Burda z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Katarzyna Tomanek z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

----------------------------------------------------------------------- 
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 250



ŚWIĘTA BRYGIDA – PATRONKA EUROPY
Święta  Brygida  żyła  w  latach  1303-1373  i  była  jedną

z  najwybitniejszych  postaci  Kościoła,  świętych  i  mistyczek
swoich czasów. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką
Europy,  wraz  ze  św.  Katarzyną  ze  Sieny  i  św.  Benedyktą  od
Krzyża (Edytą Stein). Św. Brygida jest także patronką Szwecji,
pielgrzymów oraz dobrej śmierci.

Święta  Brygida  Szwedzka  pochodziła  z  zamożnej  rodziny
szwedzkiej.  Już  wcześnie  zauważono,  że  była  inna  niż  jej
rówieśnicy. Kiedy miała siedem lat, miała się jej ukazać Matka
Boska, która ukoronowała ją złotą koroną. W rok później miała
następną wizję, w której ukazał się jej ukrzyżowany Jezus.

Brygida może stać się dla współczesnych kobiet zachętą do
odgrywania pierwszorzędnej roli w społeczeństwie, które będzie
otaczać  szacunkiem  jej  godność  i  pozwoli  jej  na  równi

z mężczyzną brać udział  w wypełnianiu Bożego planu w odniesieniu do ludzkości – pisał
w 2002 r. papież Jan Paweł II w specjalnym przesłaniu do przełożonej generalnej Zakonu
Najświętszego  Zbawiciela  Świętej  Brygidy,  matki  Tekli  Famiglietti  z  okazji  rozpoczęcia
uroczystości 700. rocznicy urodzin św. Brygidy.

Chociaż od najmłodszych lat odznaczała się głęboką wiarą i marzyła o wstąpieniu do
klasztoru,  to  jednak  w  wieku  14  lat,  jak  to  często  zdarzało  się  wówczas  w  rodach
możnowładców,  została  żoną syna  gubernatora  Ulfa  Gudmarssona.  Miała  z  nim ośmioro
dzieci, a jedną z jej córek była inna, późniejsza wybitna święta średniowiecza – Katarzyna
Szwedzka.  Brygida  i  jej  mąż  byli  powszechnie  szanowani,  m.in.  ze  względu  na  szeroką
działalność  dobroczynną.Po  kilkuletnim  pobycie  na  dworze  królewskim,  w  1341  r.
pielgrzymowała do Santiago de Compostela z mężem, który w drodze powrotnej zachorował,
po czym wstąpił do cystersów, gdzie po kilku latach zmarł. Brygida osiadła wówczas w domu
zakonnym, związanym z cystersami, gdzie prowadziła bardzo surowe życie ascetyczne.

W tym  też  czasie  doznała  objawień,  pod  których  wpływem  zaczęła  pisywać  listy
do możnych tego świata, przepowiadając im ich przyszłe losy. Znane są m.in. jej ostrzeżenia
i surowe napomnienia pod adresem krzyżaków, którym przepowiedziała ich upadek („zostaną
wyłamane  ich  zęby  i  skruszone  ostrza  ich  mieczy”).  Z  wielką  gorliwością  przekazywała
orędzie o Bożym miłosierdziu, zapisując słowa Pana: „Dopóki człowiek żyje, bramy nieba
stoją dla niego otworem. Jeżeli ludzie zmienią swoje życie, i Ja złagodzę swój wyrok”.

Przyczyniła się  do zażegnania kilku wojen w Europie i  zaprowadzenia pokoju.  Ale
największą sławę i trwałe miejsce w historii Kościoła zapewniły jej listy z 1352 r. do papieża
Innocentego  VI  (1352-62),  przebywającego  wówczas  w  Awinionie,  aby  jak  najszybciej
wracał  do  Rzymu.  Gdy  nie  odniosło  to  skutku,  Brygida  niezrażona,  kontynuowała  swą
korespondencję  z  jego  następcą,  bł.  Urbanem  V  (1362-70).  Ten  ostatni,  właśnie  pod
wpływem listów szwedzkiej mistyczki, wrócił do Rzymu w 1367 r., ale z powodu zamieszek
w tym mieście, znów je opuścił. Brygida przepowiedziała mu wtedy rychłą śmierć, co istotnie
niebawem  nastąpiło.  Jej  nalegania  i  wezwania  kierowane  do  papieży  przyczyniły  się
w wielkim stopniu do położenia kresu niewoli  awiniońskiej,  choć ona sama już tego nie
doczekała.

Święta wiele pielgrzymowała, m.in. kilkakrotnie do Rzymu, a także do Ziemi Świętej
(1371-72); wkrótce po powrocie z tej ostatniej podróży zmarła. Ciało jej złożono w klasztorze
w Vadstenie. Już w 1391 r. Bonifacy IX ogłosił ją świętą.


