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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  powiedział  do  swoich
uczniów:  ”Pewien  bogaty  człowiek  miał
rządcę,  którego  oskarżono  przed  nim,  że
trwoni  jego  majątek.  Przywołał  go  do
siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie?
Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie
będziesz mógł być rządcą".  Na to rządca
rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro
mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie
mogę,  żebrać  się  wstydzę.  Wiem,
co  uczynię,  żeby  mię  ludzie  przyjęli
do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu". Przywołał więc do siebie każdego 
z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?". Ten
odpowiedział:  "Sto beczek oliwy".  On mu rzekł:  "Weź swoje  zobowiązanie,  siadaj
prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty, ile jesteś winien?". Ten
odrzekł:  "Sto  korcy  pszenicy".  Mówi  mu:  "Weź  swoje  zobowiązanie  i  napisz:
osiemdziesiąt".  Pan  pochwalił  nieuczciwego  rządcę,  że  roztropnie  postąpił.
Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż
synowie  światła.  Ja  także wam powiadam: "Zyskujcie  sobie  przyjaciół  niegodziwą
mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą
mamoną  nie  okazaliście  się  wierni,  prawdziwe  dobro  kto  wam  powierzy?  Jeśli
w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,  kto wam da wasze? Żaden
sługa  nie  może  dwom  panom  służyć.  Gdyż  albo  jednego  będzie  nienawidził,
a  drugiego miłował;  albo  z  tamtym będzie  trzymał,  a  tym wzgardzi.  Nie  możecie
służyć Bogu i Mamonie”. 

(Łk 16,1-13)



INTENCJE MSZALNE
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

19.09.2022 PONIEDZIAŁEK
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
 

20.09.2022 WTOREK, Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon,  Pawła 
Chong Hasang i Towarzyszy
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  +  ojca  Ryszarda  Mainka  w  rocznicę  śmierci,  +  matkę  Mariannę  
i ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  ++  Otylię,  Henryka  i  Kazimierza  Lubickich,  ++  Engelberta  Janik,  Waleskę,  
Wilhelma, Alfreda, Gottharda, Jerzego Szeliga, ++ Helenę i Franciszka Szymaczek.
3) Za + Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).

21.09.2022 ŚRODA, Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
18:00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Jerzego i Małgorzatę Grzegorczyk, ++ dziadków 

Blach - Grzegorczyk - Korgel, + siostrę Joannę, szwagra Emila, brata Gintera, bratową, 
bratanka Krystiana, za ++ z rodzin Blach, Larysz i Lindel

22.09.2022 CZWARTEK
8:00 Za + siostrę zakonną Alicję Król, ++ rodziców Annę i Karola Burda, + ojca Wincentego 

Lis, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

23.09.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18:00  Za  ++  rodziców Alojzego  i  Martę  Biskupek,  Romana  i  Augustynę  Porwoł,  +  męża

Ernesta,  +  Rafała,  Elfrydę  Nierobisz,  +  szwagra  Engelberta,  +  wnuczkę  Monikę,
++ siostry Gerdę,i Ilzę i ++ z pokrewieństwa z obu stron

24.09.2022 SOBOTA
13:00 Ślub Rzymski: Jakub Copik - Paulina Wienchol
15:00 Ślub Rzymski: Katarzyna Patycka - Mateusz Kalla
18:00 Za ++ Marię i Pawła Długosz, ++ rodziców Geppert, + żonę Urszulę, + syna Damiana, 

+ brata Leopolda, + szwagra Ernesta i dusze w czyśćcu cierpiące
 

25.09.2022 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – DOŻYNKI PARAFIALNE
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Elżbietę i  Helmuta Langer,  + ojca Arnolda Woźnica i  ++ dziadków  
z obu stron.

 

11:00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za 
tegoroczne  plony  z  prośbą  o  Boże  błogosławieństwo  dla  Rolników  i  wszystkich  
parafian
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi w podziękowaniu za 
otrzymane łaski z okazji 55 rocznicy ślubu Jadwigi i Jana Molenda z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 

14:30 Nieszpory



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
18.09.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić parafialne Dożynki, uroczysta Msza Święta
z podziękowaniem za tegoroczne plony zostanie odprawiona o godzinie 11:00. Dary, na
dożynki  można  przynosić  przez  cały  tydzień  po  Mszach  Świętych  oraz  w sobotę  od
godziny  9:00  do  9:30.  Zachęcam  do  udziału  w  dożynkach  oraz  do  złożenia  darów
i plonów Ziemi. 
 

Dziękujemy  Panu  Mariuszowi  Trefler  za  przygotowanie  i  poprowadzenie  naszej
parafialnej  pielgrzymki  na  Górę  św.  Anny,  ku  czci  Podwyższenia  Krzyża  Świętego.
Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy podjęli się trudu pielgrzymowania.
 

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na Stolicę Apostolską udało się uzbierać 1112 zł,
serdeczne Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 

• Za  tydzień  w  poniedziałek,  26  września,  zapraszam  Rodziców  Dzieci
pierwszokomunijnych na godzinę 18:00 na Msze Świętą, a po niej na spotkanie. 
 

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. płyta z kolejnymi
księgami "Pisma Świętego" a także ciekawy wywiad z kard. Luisem Ferrerem, papieskim
prefektem  Nauki Wiary o kryzysie wiary we współczesnym 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
 

Ostatnie  akapity  dzisiejszej  ewangelii  zawierają,  jak  się  wydaje,  bardzo  surowe
napomnienie  Jezusa.  Kategorycznie  karci  On  rozdwojenie  ludzkiego  serca:  nie  możecie
służyć  Bogu  i  mamonie.  Szczery  rachunek  sumienia  musiałby  zapewne  każdego  z  nas
wprawić w niemałe zakłopotanie. Komu bowiem z nas nie zdarza się targować z Panem
Bogiem o Jego wolę, Jego prawo? Kto z nas nie wybiera od czasu do czasu światowych
zysków czy przyjemności kosztem czystego sumienia? Komu z nas nie zdarzyło się upaść,
w jakiejś życiowej sytuacji nie zdradzić Chrystusa?
Na szczęście, słów Pisma Świętego nie wolno wyrywać z kontekstu! Każdemu, kto zauważa,
z  jaką  trudnością  przychodzi  nieraz  zachować  wierność  Bogu,  przychodzi  z  pomocą
chociażby święty Paweł. Ubolewa on w Liście do Rzymian: stwierdzam w sobie to prawo,
że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło (Rz 7, 21).
Nie  chodzi  zatem  o  bezgrzeszność,  doskonałość,  która  wpędzić  by  nas  mogła
w  samouwielbienie.  Liczy  się  raczej  szczere  pragnienie  dobra,  determinacja  w  dążeniu
do świętości. Nie bezwolna zgoda na grzech, lecz ciągły wysiłek podnoszenia się z niego.
Nie  staniemy  się  sługami  Złego,  póki  konsekwentnie  odwracać  się  będziemy  do  niego
plecami. Dopóki grzech będzie raczej „wypadkiem przy pracy” niż naszą drugą naturą.

ŚWIĘTY MATEUSZ – APOSTOŁ I EWANGELISTA
 

Mateusz, zgodnie z Ewangelią Marka, posiadał również imię
drugie, mianowicie Lewi, natomiast ojcem Lewiego był Alfeusz.
Etymologia  kieruje  jasno  w  kierunku  hebrajskiego,  jednego
rozumienia  imienia  Mateusz,  czyli  „Mattanja”  lub  „Mattaj”,
oznaczające nic innego, jak tylko „dar Jahwe”.
 

Korzenie Mateusza tkwiły w Nazarecie w Galilei, będąc tam
później  pełniącym  funkcje  poborcy  ceł  oraz  podatków
w miejscowości Kafarnaum, które jest miasteczkiem handlowym
jednym z większych, a mieszczących się nad jeziorem Genezaret.
Jak wiadomo, Żydzi mieli  w swej tradycji  swoistą pogardę dla
osób  trudniących  się  poborem  ceł,  to  w  związku  ze  służbą
takowych  na  rzecz  co  najmniej  nielubianego  Rzymu.  Był  to

rodzaj pracy w służbie okupanta, czemu też trudno się dziwić. Ponadto „celnik” oznaczało
rozumienie cokolwiek pejoratywne, jako osoba żądna zysku, czy też działająca nieuczciwie,
nadwyrężająca  przypadających  jej  uprawnień.  Celnik  był  osobą  niczym  grzesznik,  toteż
celników  traktowano  jak  pogan.  Zastanawia  z  pewnością  fakt,  iż  wyznawca  judaizmu
trudniący się tym zawodem był po prostu osobnikiem nieczystym, więc musiał poddawać się
regularnym, a rytualnym obmyciom.
 

Mateusz  dla  chrześcijan  jest  jednak  przede  wszystkim  autorem  niezwykle  ważnej
Ewangelii Nowego Testamentu, bowiem to dla nich, ale i dla nawróconych Żydów, napisał
swe dzieło. Zawiera się w nim myśl przewodnia, mianowicie iż Jezus był oraz pełnił funkcje
Syna Bożego, jako Mesjasz, natomiast Kościół jego autorstwa to królestwo boże na Ziemi.
 

Mateusz  według  źródeł  poniósł  męczeńską  śmierć  w  Etiopii,  według  innych  zaś
w  Persji,  będąc  ścięty  przez  kata  mieczem.  Cerkiewna  historiografia  jest  tu  kluczowa,
ponieważ podaje jako datę śmierci Mateusza rok 60, chociaż jest ona pewnie przybliżona.


