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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus,  przebywając  w  jakimś  miejscu,  modlił  się,
a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie,
naucz  nas  modlić  się,  tak  jak  i  Jan  nauczył  swoich
uczniów".  A  On  rzekł  do  nich:  "Kiedy  będziecie  się
modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego
dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił do nich:
"Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój
przyjaciel  przybył  do  mnie  z  drogi,  a  nie  mam  co  mu
podać”.  Lecz  tamten  odpowie  z  wewnątrz:  „Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci
są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie
dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje.  I  Ja  wam powiadam:  Proście,  a  będzie  wam dane;  szukajcie,  a  znajdziecie;
kołaczcie,  a  zostanie  wam  otworzone.  Każdy  bowiem,  kto  prosi,  otrzymuje;  kto  szuka,
znajduje;  a  kołaczącemu zostanie  otworzone.  Jeżeli  któregoś  z  was,  ojców,  syn  poprosi
o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy
Go proszą".                                                                                                             (Łk 11, 1-13)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Spotkanie,  zjednoczenie,  komunia  z  Bogiem  –  to  cel  naszego  życia  duchowego.
Odnalezienie  źródła,  Boga,  który jest  Ojcem, to początek drogi.  Jej  zwieńczeniem – dar
Ducha Świętego. Wówczas najgłębsze pragnienia człowieka i Boga się spełniają. Ta droga
jest długa i mozolna jak każde dojrzewanie.

Doskonałym nauczycielem jest Jezus, który tę drogę przeszedł jako pierwszy i nam,
swoim uczniom,  pokazuje  jak  stawiać  kroki  na  ścieżkach  życia  duchowego.  Niegasnące
pragnienie i wytrwałość są niezbędnym wyposażeniem duchowego wędrowca. Towarzyszą
nam przyjaciele, którymi są aniołowie i święci w niebie. 



INTENCJE MSZALNE 

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.

25.07.2022 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Jakuba, apostoła
18:00 Za ++ rodziców Stanisława i Eudokię Mazur, + brata Józefa, + siostrę Stanisławę,

+ szwagra Franciszka Cichorowskiego oraz za wszystkich ++ krewnych

26.07.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Anny, Matki NMP
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) za ++ Waleskę i Sylwestra Szyszka, ++ ich synów Leona i Adolfa, + córkę Adelajdę, 
++ Jerzego i Annę Cebula, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + syna Pawła Brzoza z okazji urodzin.
3) Za + syna Sebastiana Szyguła w dniu urodzin.
4) Za + Krystynę Konieczny w rocznicę śmierci i + męża Herberta.
5) Za + Wernera Grzeganek w 30. dniu po śmierci.
6) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
7)  Za  męża  Józefa  Sławickiego w 4.  rocznicę  śmierci,  ++ rodziców z  obu stron,++  
dziadków i ++ z pokrew. oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
8)  Za  ++  Gintera  i  Jerzego  Josch,  ++  rodziców Jana  i  Otylię  Kirszniok  oraz  za  ++
z pokrewieństwa z obu stron.
9)  Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem   św.  Jadwigi  z  podziękowaniem  za  
otrzymane łaski z okazji 75. urodzin Haliny z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 
dary Ducha Świętego i opiekę Bożą dla jubilatki i całej rodziny.
10) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. od Sołtysa i Rady Sołeckiej Świętoszowic).
11) Za + w Niemczech Łucję Waldstett.
12) Za + męża Arnolda Woźnica, ++ rodziców, teściów, siostry, braci, bratowe, szwagrów,
+ Klaudię, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
13) Za ++ Elżbietę i Helmuta Langer, Elizabeth i Paula Thomanek.

27.07.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Joachima, ojca NMP
8:00 Za + Krzysztofa Borkiewicz i za ++ z rodziny Borkiewicz.

28.07.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Jadwigę Skandy w 30 dzień po śmierci.

29.07.2022 PIĄTEK, Wspomnienie świętych: Marty, Marii i Łazarza
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Ojca Pio w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 18 
rocznicy urodzin Marty Barbary Kapek oraz prosząc o poptrzebne łaski dla całej rodziny,

30.07.2022 SOBOTA, Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
18:00 Za + męża Oswalda, jego ++ rodziców Konstantynę i Gustawa Thürmer, ++ Marię 

i Jerzego Plichta, brata, bratową, 4 szwagrów i 2 szwagierki, ++ dziadków Thürmer, 
Plichta i za dusze ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.



31.07.2022 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + męża Jana Szlosarek w I rocznicę śmierci, za + syna Mariusza oraz za ++ rodziców 
Piwelek i Szlosarek

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem  św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z okazji 70-tych urodzin Antoniego Rojowiec z prośbą o Boże błogosławieństwo,  
zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Bożą dla jubilata i całej rodziny.

 

14:30 Nabożeństwo z modlitwą w intencji kierowców oraz błogosławieństwo pojazdów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24.07.2022

 

• W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 

• W poniedziałek przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji
Episkopat Polski ogłosił tydzień św. Krzysztofa, który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym.
W naszej gazetce zamieszczony jest komunikat  Episkopatu w tej sprawie. W związku
z tym zapraszam wszystkich parafian, szczególnie kierowców naszej parafii w przyszłą
Niedzielę  na  godzinę  14:30  na  nabożeństwo  z  modlitwą  w  intencji  kierowców  oraz
błogosławieństwo pojazdów. Podczas tego nabożeństwa będzie można złożyć ofiarę na
zakup i utrzymanie środków transportu dla misjonarzy.
 

• W dniach od 9 do 11 września br. na Górze św. Anny odbędą się obchody kalwaryjskie ku
czci  Podwyższenia  Krzyża  Św.  Nasza  Parafia  tradycyjnie  organizuje  na  te  obchody
3-dniową  pielgrzymkę.  Z  uwagi  na  konieczność  opłacenia  noclegów  z  pewnym
wyprzedzeniem przed obchodami, zapisy na pielgrzymkę łącznie z opłatą za noclegi będą
przyjmowane w zakrystii od 23 lipca do 15 sierpnia br. włącznie. Ze względu na to, że w
ostatnich  latach  mieliśmy  małą  liczbę  chętnych  na  przejazd  autokarem,  w  tym  roku
ponownie będziemy organizować przejazdy prywatnymi samochodami. Z tego powodu
podczas zapisów prosimy zgłaszać potrzebę zorganizowania przejazdu. Jeśli ktoś miałby
w samochodzie wolne miejsce i mógłby kogoś zabrać, to także prosimy o zgłoszenie tego
faktu. Więcej informacji na plakatach.

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł  o  pokutnej
pielgrzymce papieża do Kanady, a także kolejna część wakacyjnego cyklu, dziś o Górnym
Śląsku.
 

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
 

Paweł Partyka z par. św. Kamila w Zabrzu
Paulina Sabowicz z par. św. Kamila w Zabrzu
 

Tomasz Frej z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Ewelina Przybyła z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach



Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
bp. Jana Piotrowskiego

na XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 24-31 lipca 2022
 

 1. Czcigodni Bracia w kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego! Kochani bracia
i siostry w Chrystusie! Drodzy użytkownicy pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych
i motocykli,  poruszający się po polskich drogach,  a w czasie wakacji  także poza naszym
krajem! Pozdrawiam Was serdecznie w te wakacyjne dni, kiedy odbywacie liczne podróże
rodzinne,  pielgrzymkowe,  towarzyskie  czy  służbowe.  Z  dnia  na  dzień  dostrzegamy
wzrastającą ilość pojazdów, które służą człowiekowi, bowiem podróże stanowią integralną
część ludzkiego życia.

Pismo Święte, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, odwołuje się do licznych
podróży,  a  klasycznym  przykładem  wędrowca  był  Abraham,  którego  Bóg  powołał,  aby
opuścił  swoją ziemię ojczystą i udał się do Ziemi Obiecanej,  co też uczynił ufając Bogu:
„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1).
W drodze, i to bardzo często, idąc szlakiem palestyńskich dróg, bywał Jezus z Nazaretu, nasz
Pan i Odkupiciel, który tym samym realizował swoją misję posłany przez Ojca do ludzi, aby
mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).
 

2.  Za  tą  Bożą  pełnią  życia  tęskni  wiele  ludzkich  serc,  a  ich  pragnienia  mogą  spełnić
misjonarze, także ci posłani przez Kościół w Polsce, którzy ofiarnie pracują w 99 krajach
świata, realizując nakaz misyjny Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 19-2). Zadanie to powierzone Kościołowi jest aktualne w XXI w., bowiem nadal
widać niezmierzone horyzonty misji (por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1).
 

3.  Działalność  misyjna  Kościoła  nie  zmierza  do  żadnego  sukcesu,  ale  do  coraz  bardziej
autentycznego  świadectwa  wiary,  że  Bóg  jest  miłością,  jaka  objawia  się  nam w Jezusie
Chrystusie  mocą  Ducha  Świętego.  Ewangeliczne  świadectwa  wiary  ma  niejedno  imię
i  wyraża  się  w  dziełach  miłosierdzia,  służbie  zdrowia,  edukacji,  budowie  infrastruktury
misyjnej – kaplic i kościołów oraz codziennej pomocy mieszkańcom i wiernym placówek
misyjnych.

Koniecznym środkiem komunikacji dla misjonarzy są samochody terenowe, motocykle
i rowery. Inną grupę pojazdów stanowią samochody ciężarowe, traktory, quady czy łodzie
motorowe. Natomiast bezpośrednim darem dla potrzebujących są wózki inwalidzkie, których
wciąż potrzeba.

W 2021 r. MIVA Polska zrealizowała 137 projektów na zakup pojazdów misyjnych, na
które przekazała kwotę 4 530 546 zł. XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa trwający
w dniach 24-31 lipca br. – organizowany przez MIVA Polska – jest wyrazem wdzięczności
Bogu i ludziom za otwarte serca, za dar modlitwy i przysłowiowy grosz za każdy szczęśliwie
przejechany kilometr. To dzieło motywowane ewangeliczną miłością, wiarą i solidarnością
oraz modlitwą sprawia, że posługa naszych misjonarek i misjonarzy może być owocna.

Z darem wdzięcznej modlitwy i pasterskim błogosławieństwem
+ Biskup Jan Piotrowski

Biskup Kielecki,
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji


