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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  opowiedział  niektórym,
co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi,
a  innymi  gardzili,  tę  przypowieść:
"Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby
się  modlić,  jeden  faryzeusz,  a  drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się
modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem
jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi,
cudzołożnicy,  albo  jak  i  ten  celnik.
Zachowuję  post  dwa  razy  w  tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi,  mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika!”  Powiadam wam: Ten odszedł  do  domu usprawiedliwiony,  nie  tamten.
Każdy  bowiem,  kto  się  wywyższa,  będzie  poniżony,  a  kto  się  uniża,  będzie
wywyższony".

(Łk 18, 9-14)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Przypowieść  o  faryzeuszu  i  celniku  stanowi  kulminację  liturgii  Słowa  tej
niedzieli. Adresatami opowiadania są ludzie gardzący innymi. Powodem pogardy była
domniemana sprawiedliwość, czyli drobiazgowe zachowywanie przepisów Prawa oraz
rytualna czystość. Jezus kolejny raz stawia przed ludzkimi sercami lustro, w którym
mogą  zobaczyć  właściwy  stan  rzeczy  i  w  konsekwencji  przyjąć  zaproszenie  do
nawrócenia. Modlitwa faryzeusza jest przedstawiona wręcz w karykaturalny sposób:
oto  stoi  przed  Bogiem  zadufany  w  sobie  człowiek,  który  nie  tylko  wydaje  się
wystawiać rachunek za każdy „dobry uczynek”, ale na dodatek gardzi tym, kto stoi
obok niego. Faryzeusz równie skrupulatnie, jak własne ofiary, wylicza słabości innych
ludzi. Sam uważa się za wcielenie doskonałości. Z pewnością umknęła mu mądrość
Syracha, a o Psalm 34 nie potykały się jego oczy...  Tymczasem celnik w głębokiej
pokorze  prosi  o  miłosierdzie  dla  swoich  grzechów.  Sąd  Jezusa  jest  jednoznaczny.
Pokora nie tylko zostanie nagrodzona usprawiedliwieniem, ale i  wyniesieniem. Pan
usłyszał modlitwę ubogiego i przyszedł mu z pomocą.

 



INTENCJE MSZALNE

23.10.2022 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Herberta i Juliannę Hajda, Romana i Łucję Spende, ++ dziadków z obu 
stron, ++ szwagrów Jana i Jacka i ++ z pokrewieństwa

11:00  W intencji parafian  
14:30 Nabożeństwo odpustowe i Różaniec

24.10.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ rodziców Annę i Karola, + ojca Wincentego, + brata Krystiana, ++ dziadków,  

++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

25.10.2022 WTOREK
09:00 Pogrzeb: ś.p. Józefa Sobel
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ rodziców Otylię i Adolfa Kernert, + męża Henryka, ++ teściów, za ++ Helenę, 
Gerharda, Ditmara Kowolik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  ++ rodziców Elżbietę  i  Huberta  Schydlo,  2  siostry,  ++ dziadków z  obu stron  
i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + Bożenę Osiadacz w 30. dzień po śmierci.
4) Za + Otylię Piowczyk w rocznicę śmierci, ++ Ignacego i Świętosława, ++ dziadków 
i babcie oraz za wszystkich ++ krewnych.
5) Za + Piotra Rother w I. rocznicę śmierci, za + męża Henryka.
6) Za + Adolfa Szyguła, ++ synów Sebastiana i Rolanda, ++ Marię, Stefana, Pawła 
Poloczek, ++ Anastazję i Stefana Szyguła, ++ z pokrewieństwa z obu stron, ++ Anielę 
i Mieczysława Lisieckich.
7) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od kolegi Eugeniusz Ibrom z rodzinom).
8) Za ++ Arnolda, Elfrydę, Krystiana i Reinholda Cichorowskich, ++ Alojzego, Krystynę, 
Jerzego Zylka, ++ Jana i Piotra Żydek, Hildegardę i Antoniego Marcy, + Jadwigę Skandy, 
++ dziadków z obu stron i za dusze ++ z pokrewieństwa.
9) Za + Bożenę Osiadacz w 30. dzień po śmierci.
10) Za + męża Gerarda Tomanek w dniu urodzin, + matkę Elżbietę Pawlas z okazji 
urodzin, + ojca Franciszka Pawlas w rocznicę śmierci, + brata Achima, ++ dziadków 
z obu stron, ++ teściów Zofię i Józefa Tomanek, + szwagra Rajmunda, + ciocię Annę 
Thiller i + Rainharda Platzek, + ks. Wiktora Pielesz i za dusze w czyśćcu cierpiące.
11) Za + wujka Gintera Wilczek z okazji urodzin, zmarłych dziadków Wilczek, Thorz, 
++ wujków Ingberta i Ernesta 

26.10.2022 ŚRODA
18:00  Msza Święta Szkolna: Do Bożej  Opatrzności  prosząc o dobre relacje  w środowisku  

rodzinnym i sąsiedzkim oraz o odnalezienie się w nowej pracy.

27.10.2022 CZWARTEK
18:00  Do Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo św.  Anioła  Stróża  w intencji  rocznego  

dziecka Dawida Herman.

28.10.2022 PIĄTEK, Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
18:00  Za  ++  Łucję  Pielka,  ++  rodziców  Poloczek,  Pielka,  brata  Zygmunta  i  wszystkich  

++ z pokrewieństwa
19:30 Wieczór Uwielbienia



29.10.2022 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 Za + ojca Emila Michalik w 6 rocznicę śmierci i + matkę Joannę

30.10.2022 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + matkę Elfrydę Nicz, ++ rodziców Teresę i Herberta Marek, za ++ z pokrewieństwa 
Nicz, Marek i Sikora

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św, Jadwigi z okazji 60-tych urodzin 
Jolanty z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

- ROCZEK: Aleksander Gerlich
14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
23.10.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nabożeństwo Odpustowe i Różaniec.
 

• Także  dziś  obchodzimy  Niedzielę  Misyjną,  która  rozpoczyna  tydzień  misyjny.
W przyszłym tygodniu na zakończenie tego tygodnia po Mszach Świętych odbędzie się
zbiórka do puszek na Misje.
 
 

• W piątek na godzinę 19:30 zapraszam na Wieczór Uwielbienia.

• W zeszłym  tygodniu  podczas  zbiórki  na  Dzieło  Nowego  Tysiąclecia  udało  się  nam
uzbierać 1541 zł. Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.

• Można już składać wypominki za zmarłych, za których będziemy się modlić na różańcu
od  2  listopada.  Z  tyłu  na  ławkach  wyłożone  są  karteczki  na  wypominki.  Wyraźnie
wypisane kartki proszę wrzucać do skrzynek na bocznych ołtarzach.

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o tym czy Polska
może czuć się zagrożona, a także dodatek specjalny: Spis nagrań do kolekcji Biblii Audio.

• Zmarł  nasz  parafianin  ś.p.  Jóżef  Sobel  zamieszkały  w  Przezchlebiu,  Jego  pogrzeb
odbędzie się we wtorek o godzinie 9:00, Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

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



Niedziela Misyjna 2022 – „Będziecie moimi świadkami”
 

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) to hasło 96 Światowego Dnia Misyjnego,
który  obchodzimy  w  tym  roku  23  października.  Jest  to  święto  Papieskich  Dzieł
Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.

18 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się
konferencja  prasowa  z  okazji  zbliżającego  się  Światowego  Dnia  Misyjnego,  w  Polsce
zwanego Niedzielą Misyjną. Spotkanie rozpoczął bp Jan Piotrowski, przewodniczący KEP
ds.  Misji,  przybliżając  ideę  i  znaczenie  Światowego  Dnia  Misyjnego  w  Kościele
powszechnym.  Przewodniczący  KEP ds.  Misji  podkreślił  aktualność  nakazu  misyjnego
Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), a nawiązując do tegorocznego
orędzia  Franciszka  na  Niedzielę  Misyjną  powiedział:  „Orędzie  misyjne  wydawane  przez
papieża  od 1926 r.,  jest  takim małym katechizmem,  które  uświadamia  nam co  roku,  że
wszyscy  ochrzczeni  są  misjonarzami.  Zwrócił  uwagę,  że  pierwszą  ziemią  misyjną  jest
ludzkie  serce.  „Misje  nie mają strategii,  bo to nie  jest  ludzkie  dzieło.  Przede wszystkim
trzeba być posłusznym Duchowi Świętemu” – dodał. „Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by
budzić w nas chęć, budzić w nas radość do realizacji hasła  Będziecie moimi świadkami –
podkreślił ks. Będziński.

Na  konferencji  głos  zabrał  również  ks.  Jarosław  Tomaszewski,  były  misjonarz
a  obecny  sekretarz  krajowy  Misji:  Papieskie  Dzieła  Misyjne  w  Polsce  w  roku  2022
sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 621 335,74 USD przeznaczono
na  projekty  w  krajach  kontynentu  afrykańskiego  i  183  818,23  USD  azjatyckiego  oraz
219 048,74 USD przekazały na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla
kleryków  i  sióstr  zakonnych  z  krajów  misyjnych  –  podsumował  sekretarz  krajowy.
W  Burundi  środki  zostały  przeznaczone  m.in.  na  remont  kościoła  parafialnego
w Gisyo, odbudowę klasztoru sióstr Bene-Tereziya w Murehe, budowę domów parafialnych
w Mwika  i  Gatabo  oraz  klasztoru  braci  Bene  Paulo  w Kirambi.  Natomiast  w Liberii  –
na  realizację  projektu  edukacyjnego  w  szkołach,  parafiach  i  placówkach  oświatowych,
a to zaledwie część działalności.

Gośćmi konferencji byli także świeccy misjonarze – małżeństwo Elżbieta i Zbigniew
Jęczmykowie, którzy opowiedzieli o swoim doświadczeniu misyjnym w Tanzanii. „Najpierw
były  pragnienia  i  wyobrażenia  o  pracy  misyjnej  w  Afryce,  potem  realizacja  powołania
w małżeństwie, co oddaliło wyjazd na misje. W momencie przejścia na emeryturę wróciłam
razem z mężem do pomysłu realizacji tego mojego wielkiego marzenia. Skontaktowaliśmy
się  ze  Stowarzyszeniem  Misji  Afrykańskich,  które  posłało  nas  do  opieki  nad  dziećmi
niewidomymi,  głuchoniemymi  i  albinosami.  Nauczyliśmy  się  tam wielu  rzeczy,  których
wcześniej  nie  dostrzegaliśmy.  Zetknęliśmy  się  z  osobami  odrzuconymi  z  powodu
niepełnosprawności, ale uśmiechniętymi i szczęśliwymi. Obecnie uwrażliwiamy nasze wnuki
na  potrzeby  innych,  także  tych,  którzy  mieszkają  w  dalekich  krajach”  –  powiedziała
p. Elżbieta. „To doświadczenie misyjne nauczyło nas dziękować Bogu za wszystko” – dodał
p. Zbigniew. Aktualnie państwo Jęczmykowie pracują z dziećmi niewidomymi w Laskach
pod Warszawą.

Obecnie  40% krajów na  świecie  to  są  wciąż  terytoria  misyjne.  Niedziela  Misyjna
to taki dzień w roku, kiedy każdy z nas może pomóc misyjnym terytoriom we wszystkich
częściach świata, niosąc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Warto budować Kościół,
aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej
miłości.


