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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI

W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jakub i Jan,  synowie Zebedeusza,  podeszli  do
Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam
uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co
chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie
wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który
Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?"  Odpowiedzieli  Mu:  "Możemy".  Lecz
Jezus  rzekł  do  nich:  "Kielich,  który  Ja  mam  pić,
wprawdzie  pić  będziecie;  i  chrzest,  który  Ja  mam
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie
prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało
to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do
siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".

(Mk 10, 35-45)
        

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Logika Jezusa jest bardzo odmienna od światowej. Widać w niej zupełnie inne priorytety. Tu
nie liczą się stanowiska i tytuły. Często zdarza się nam deklarować, że chcemy naśladować
Jezusa,  że  chcemy  za  Nim  iść.  Czy  na  pewno?  Czy  rzeczywiście  jesteśmy  do  tego
przekonani? Mistrz  nie podziela reguł rządzących światem. Wzywa do tego,  co dziś  jest
uznane za niemodne, staroświeckie, a nawet naiwne. Przypomina, że skoro On stał się sługą,
to i my powinniśmy nimi być. Czy stać nas na wyzbycie się żądzy: panowania nad innymi,
kontrolowania  ludzi,  manipulowania,  rozkazywania,  poniżania  bliźnich  i  wywyższania
siebie? Czy jesteśmy gotowi zakasać rękawy i ruszyć z pomocą tym, których mamy wokoło,
niczego  za  to  nie  oczekując?  Łatwo  posługiwać  się  innymi  i  być  obsługiwanym  przez
bliskich czy podwładnych. O wiele trudniej zdjąć koronę z głowy i ruszyć z wygodnego
fotela do tych, którzy oczekują pomocy. Skoro Jezus stał się sługą, to nie wypada nam dalej
siedzieć na naszych tronach.



INTENCJE MSZALNE 

 

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 żyjących i ++ parafian oraz budowniczych naszego kościoła 

 

14:30 Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi i Różaniec

18.10.2021 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Łukasza, ewangelisty
18:00 Przez wstawiennictwo św. Łukasza w intencji pracowników służby zdrowia

19.10.2021 WTOREK
18:00  Msza Święta zbiorowa:

1) Za + Engelharda Popela, ++ rodziców Klarę, Annę, Karola, Marię i Jerzego Plichta 
i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + męża Helmuta Kapek, + teścia, ++ rodziców, dziadków, pokrewieństwo oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Alojzego Poloczek, + żonę Marię, ++ córki i ++ z pokrewieństwa.
4) 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.
5) Za ++ rodziców Imgardę i Herberta Fabryczek, + ojca Piotra Groffik, ++ dziadków 
z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Fabryczek, Groffik, Klasa, Klak i Miosga.
6) Za ++ Alojzego, Krystynę, Jerzego Zylka, ++ Arnolda, Elfrydę, Krystiana 
i Reinholda Cichorowskich, + Lidię Kozioł, ++ dziadków z obu stron oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
7) Za ++ Martę, Józefa, Georga, Wendelina i Elfridę Lis, ++ 3 siostry i 3 szwagrów, 
za ++ Franciszkę i Ludwika Wołoszyn, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
8) Za + Tadeusza Zawiła (Msza św. ofiarowana od córki z rodziną)
9) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, św. Jadwigi i św. Ojca Pio 
z prośbą o powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

20.10.2021 ŚRODA, Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
18:00 Msza Święta Szkolna: Za ++ Karola, Agnieszkę i Gabrielę Sydow, ++ Konstantynę 

i Augustyna Drzymota, ++ Krystynę i Józefa Choroba i ++ z pokrewieństwa.
 

21.10.2021 CZWARTEK
18:00 Za ++ rodziców Jana i Marię Szczeponik, Herberta i Cecylię Jagla, ++ dziadków 

Kowolik, Szczeponik, Kudlek, Jagla, za ++ Józefa Duda, Ewalda Kudlek 
i ++ z pokrewieństwa

22.10.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
18:00 Za + męża Joachima Skandy, ++ rodziców Frydę i Wacława Kopińskich, Adelajdę i 
Rudolfa Skandy i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

 



23.10.2021 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kowolik, + brta Herberta, za ++ Amalię i Jana 

Kowolik, za + Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek, za ++ Marię, Krystynę 
i Józefa Buchta, za ++ dziadków Gurowiec, i Kowolik oraz za ++ z pokrewieństwa.

24.10.2021 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST PARAFIALNY
8:00 Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3 siostry, + brata, 

++ 3 szwagrów, ++ dziadków, krewnych i znajomych.
 

11:00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze a także o błogosławieństwo Boże dla Marzeny 
i Krzysztofa Matysiak z okazji 30 rocznicy ślubu. 
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 75 rocznicy urodzin Franciszka 
Długosz oraz za + żonę Urszulę i + syna Damiana

 

14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.10.2021

• Dziś  o  godzinie  14:30,  zapraszam na  uroczyste  nabożeństwo  ku  czci  św.  Jadwigi
połączone z modlitwą Różańcową.

• W poniedziałek przypada Święto św. Łukasza. O godzinie 18:00 zapraszam na Mszę
Świętą w intencji pracowników Służby Zdrowia, którym św. Łukasz patronuje.

• W zeszłą niedzielę podczas zbiórki do puszek na potrzeby Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia, uzbieraliśmy 1688 zł. Serdeczne Bóg zapłać za Wasze ofiary. 

• Składam  serdeczne  podziękowania  ks.  Piotrowi,  Bóg  Zapłać  za  wygłoszone  dziś
do nas Słowo Boże i obecność wśród Nas w tak szczególnym dla naszej parafii dniu.

• W  przyszłą  Niedzielę  będziemy  obchodzić  w  kościele  Niedziele  Misyjną,  która
rozpoczyna tydzień misyjny. W tym dniu, po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka
do puszek na Misje.

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o  św.  Maksymilianie  Kolbe,  w  50  rocznicę  Jego  beatyfikacji,  a  także  o  tym  jak
przygraniczne parafie pomagają migrantom.

-------------------------------------------------------------------------
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



PROJEKT MODERNIZACJI PARAFII

Korzystając z okazji, dzisiejszej uroczystości odpustowej, chciałbym Wam przybliżyć
sytuację związaną z modernizacją ogrzewania naszego kościoła, o której informowałem Was
w grudniu zeszłego roku. Z ofiar kolędowych uzbieraliśmy wtedy 23 000 zł.

Niezwłocznie po uzbieraniu tej kwoty podjęliśmy analizę możliwości zmiany systemu
ogrzewania,  a  projekty  były  konsultowane  z  przedstawicielem  rady  parafialnej,  a  także
ze  specjalistami  w  tej  dziedzinie.  W  trakcie  analizy  pojawiła  się  propozycja
zaprzyjaźnionego  księdza  aby  wziąć  udział  w  programie  dofinansowania  modernizacji
całego terenu naszej parafii, a nie tylko systemu ogrzewania. 

Po  zapoznaniu  się  z  kryteriami  dofinansowania,  poinformowałem  Radę  Parafialną
o takim pomyśle.  Zarówno Rada Parafialna  jak  i  Diecezjalna  Komisja  ds.  Budownictwa
i  Sztuki  Sakralnej  pomysł  ten  przyjęła  bardzo  pozytywnie.  Niestety  nie  jestem  biegły
w tematach unijnych dofinansowań, w związku z tym zaznajomienie się z tymi procedurami
wymagało trochę czasu. 

Obecnie  podjąłem  kroki  w  celu  zgłoszenia  parafii  do  konkursu  unijnego
w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W trakcie przygotowania jest
konspekt  termomodernizacji  kościoła  i  adaptacji  terenów przykościelnych.  W procedurze
dofinansowania  środkami  unijnymi  trzeba  spełnić  wiele  kryteriów.  Jednym  z  nich  jest
wykonanie  projektu  opisującego  zakres  przebudowy  infrastruktury  parafii.  Wstępnie
zaczynamy spełniać warunki tej procedury, dokonaliśmy pomiarów i opisaliśmy założenia
projektu, które zostały już wysłane do akceptacji. 

Istotą podjętych przeze mnie działań jest chęć udostępnienia terenów przykościelnych
dla całej Wspólnoty Parafialnej. Będzie mi bardzo miło spotykać się z Wami w najbliższym
otoczeniu naszego kościoła w trakcie rodzinnych spacerów czy też zabaw z dziećmi, a także
podczas organizowanych parafialnych wydarzeń.  Spełni się moje marzenie otwarcia terenu
parafii dla nas wszystkich w naszym wspólnym ogrodzie.

Chciałbym też poinformować, że dzięki Waszej ofiarności fundusze  z niedzielnych
kolekt, ofiar i opłat cmentarnych powiększyły zebraną kwotę kolędową i obecnie wynosi ona
32 546 zł. Kwota przeznaczona na ten cel jest zabezpieczona.

Jak  wiemy,  po nałożeniu na Polskę  kary związanej  z  działalnością  kopalni  Turów,
Fundusz  Odbudowy  Unii  Europejskiej  wstrzymał  wypłaty  dofinansowań,  co  wiąże  się
z opóźnieniem rozstrzygnięcia konkursu unijnego. Mam nadzieję że nastąpi  to w przeciągu
kilku miesięcy. 

Chciałbym Was ze swojej strony prosić o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniam,
że będę na bieżąco informował Was o statusie konkursu, w którym bierzemy udział.

Ksiądz Proboszcz


