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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  powiedział  do  faryzeuszów:  ”Żył
pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę
i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy
jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem
Łazarz.  Pragnął  on nasycić się  odpadkami ze stołu
bogacza;  nadto  i  psy  przychodziły  i  lizały  jego
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy  w  Otchłani,  pogrążony  w  mękach,  podniósł
oczy,  ujrzał  z  daleka  Abrahama  i  Łazarza  na  jego
łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego
palca umoczy w wodzie i  ochłodzi mój język,  bo strasznie cierpię w tym płomieniu".  Lecz
Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie,
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd
do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca.
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki".
Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie,
ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział
mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.
(Łk 16,19-31)

 
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
W pysze i dobrostanie człowiek często ma wysoko uniesione oczy, a jednak nie widzi

wystarczająco ostro i wyraźnie. W odwrotnym położeniu, bólu i nędzy, podnosi oczy i widzi
jakby  ostrzej,  inaczej.  Bogacz  w  Ewangelii  nawet  nie  ma  imienia,  błyszczy  przepychem  -
a bisior, jedna z droższych i najstarszych tkanin w kulturze śródziemnomorskiej. Na pozór miał
wszystko,  a  w rzeczywistości  nie  miał  ani  imienia,  ani  tożsamości,  która by go integrowała
wewnętrznie. Dzień w dzień świetnie się bawił. Natomiast człowiek prawy, powołany do życia
przez Boga, zaproszony jest, aby dzień w dzień kochać. Łazarz, nędzarz, nie miał zewnętrznie
niczego,  ale  miał  imię.  Łazarz -  hebr.  El-azar  -  Bóg (ws)pomógł.  W głębszym zrozumieniu
Słowa Bożego na  dziś  pomoże  nam zaproponowana aklamacja  wykonana  przed Ewangelią:
Jezus Chrystus, będąc bogatym dla nas, stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić
Bogacz z ewangelii  nie  zachował  miary sprawiedliwości,  nie  zauważył  nędzarza,  patrzenie  
z góry wyeliminowało współczucie, minimum, które nakłada na nas człowieczeństwo, to jest
podzielenie się z ubogim, przekazanie części dóbr, aby ubogi mógł przeżyć. Jezus idzie dalej,
czyni krok ku człowiekowi, staje obok ubogiego, staje się ubogim.



INTENCJE MSZALNE
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

26.09.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + męża Helmuta Biskupek, ++ Annę, Stanisława, Erharda, Siegfrieda, Edeltraudę,  

Annelise,  Annę Biskupek,  ++ rodziców Martę  i  Franciszka Nietsch,  +  brata  Karola,  
++ Annę i Roberta Fiołek i ++ z pokrewieństwa. 

 

27.09.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  ++ Józefa,  Roberta,  Annę i  Karola  Wicha,  ++ Edytę,  Emila  i  Alfreda Wilczek
i ++ Rutę i Henryka Kudlek.
2) Za + męża Tadeusza Klimala, ++ rodziców z obu stron i ++ rodzeństwo.
3) Za ++ Agnieszkę i Franciszka Iwan, ++ 2 braci, + siostrę, ++ Marię, Norberta, Dietera, 
Henryka, Gerdę, Dorotę i Helmuta Miczka, ++ dziadków i ++ krewnych.
4) Za + Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
5) Za + Różę Folwarską i ++ jej syna Wilhelma.
6)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  św.  Jadwigi  z  prośbą  o  Boże  
błogosławieństwo  i  zdrowie  w  intencji  rodzin  Śliwiński,  Matlok,  Hornik,  Szolc,  
Noworyta, Męcik oraz o wieczny odpoczynek dla wszystkich ++ z tych rodzin.
7) Za + matkę Edeltraudę Lot w 10. rocznicę śmierci, + ojca Pawła Lot, ++ rodziców 
Dorotę  i  Helmuta  Miczka,  +  Alfreda  Laudamus,  za  wszystkich  ++  z  pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za + Jana Kusz, jego + żonę Ludgardę (Msza św. od rodzin Rother i Gawenda).

28.09.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Wacława, męczennika
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + męża Waldemara Kusz, ++ Waltera, Jadwigę, Rajnarda Kusz, 

++ Maksymiliana i Luizę Miczka, ++ dziadków z obu stron, + Jana Cieślik, ++ Siegberta 
i Dariusza Mróz oraz za ++ z pokrewieństwa. 

29.09.2022 CZWARTEK, Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
8:00 Za  +  męża  Romana  w  25.  rocznicę  śmierci,  +  syna  Roberta,  +  córkę  Rose  oraz  

za ++ z pokrewieństwa Frontzek-Szczeponik.

30.09.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
18:00  Za + męża Helmuta Kapek, + teścia, ++ rodziców, dziadków, pokrewieństwo oraz za  

dusze w czyśćcu cierpiące.



01.10.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Teresy od dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
17:30 Różaniec
18:00 Za + w Niemczech Lucynę Gröner z domu Lasończyk (Msza św. ofiarowana od sąsiadów 

z ul. Łącznej)
 

02.10.2022 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, za + brata Rolanda, ++ dziadków  
Plichta, Popela, Szyszka, Buchta, za + ks. Wiktora Pielesz.

 

11:00  Za  +  Alojzego  Szyguła  (Msza  św.  ofiarowana  od  Tarnogórskiej  Integracyjnej  Ligi  
w "Bule")

 

14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
25.09.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• Jak już zapowiadałem w zeszłym tygodniu, jutro, w poniedziałek, zapraszam Rodziców
Dzieci pierwszokomunijnych na godzinę 18:00 na Msze Świętą, a po niej na spotkanie. 

• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca,  Msza Święta w intencji czcicieli
Różańca Świętego zostanie odprawiona o godzinie 8:00

• Również  w  sobotę  rozpoczynamy  miesiąc  październik  a  wraz  z  nim  nabożeństwa
Różańcowe.  które  w  naszej  parafii  będą  odprawiane  codziennie  po  Mszy  Świętej,
w  soboty  o  godzinie  17:30,  a  w  niedzielę  o  godzinie  14:30.  Przez  cały  miesiąc
październik  Msza  Święta  w czwartki  będzie  odprawiana  o  godzinie  18:00,  w soboty
natomiast  spowiedź  przed  nabożeństwem  od  godziny  17:00,  nie  będzie  spowiedzi
bezpośrednio przed sobotnimi Mszami.

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby
Caritas diecezji i parafii.
 

• Rozpoczynamy  przyjmowanie  intencji  mszalnych  na  przyszły  rok.  W  pierwszej
kolejności w tym tygodniu będziemy przyjmować wyłącznie intencje jubileuszowe oraz
w  pierwszą  rocznicę  śmierci.  Intencje  będą  przyjmowane  w  godzinach  urzędowania
kancelarii parafialnej: Wtorek od godziny 16:00 do 17:00 oraz czwartek od 9:00 do 9:30.
Dodatkowo  kancelaria  będzie  czynna  w tym tygodniu  w środę  od  godziny  16:00  do
godziny 17:30.
 

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o tym jak dobrze
przygotować młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

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



ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE – MICHAŁ, GABRIEL I RAFAŁ
 

  "Aniołowie są stworzeniami duchowymi,
które nieustannie  wielbią  Boga i  służą  Jego
zbawczym  zamysłom  wobec  innych
stworzeń"  -  wyjaśnia  Katechizm  Kościoła
Katolickiego  (KKK).  Jak  pisze  św.  Tomasz
z Akwinu w Sumie Teologicznej "Ad omnia
bona nostra cooperantur angeli" – "Aniołowie
współdziałają  we  wszystkim,  co  dla  nas
dobre".  KKK  zaznacza,  że  jako  stworzenia
czysto  duchowe  aniołowie  posiadają  rozum

i wolę:  są  stworzeniami osobowymi i  nieśmiertelnymi,  które przewyższają doskonałością
wszystkie  stworzenia  widzialne.  Z  kolei  św.  Paweł  Apostoł  w  liście  do  Hebrajczyków
napisał, że "są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym,
którzy mają posiąść zbawienie"

Kościół  w  sposób  szczególny  pamięta  o  trzech  archaniołach:  św.  Michale,  św.
Gabrielu, i św. Rafale, których święto obchodzone jest 29 września. 

W  tradycji  chrześcijańskiej  Michał  to  pierwszy  i  najważniejszy  spośród  aniołów
obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak
Bóg". W Księgach Nowego Testamentu wspominany jest dwukrotnie - w Apokalipsie św.
Jana oraz w liście Judy Tadeusza. "I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się
miejsce  dla  nich  w  niebie  nie  znalazło"  -  czytamy  w  Apokalipsie.  Kult  św.  Michała
Archanioła  ma  długą  tradycję.  W  VI  wieku  w  Konstantynopolu  było  10  kościołów
poświęconych tej postaci. W samym mieści w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako
cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. W V wieku w południowych Włoszech
św.  Michał  objawił  się  biskupowi  Sipontu,  Wawrzyńcowi  (późniejszemu  świętemu).
Niebiański dowódca powiedział: "Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga.
Grota (Góra Gargano - PAP) jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie się
otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do
Boga,  zostaną  wysłuchane.  Idź  w  góry  i  poświęć  tę  grotę  dla  kultu  chrześcijańskiego".
Obecnie kult św. św. Michał Archanioła z Gargano jest także żywy w Polsce. W naszym
kraju  powstały  dwa  zgromadzenia  zakonne  pod  wezwaniem  św.  Michała:  męskie
(michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez bł. Bronisława Markiewicza. W latach
osiemdziesiątych XIX wieku powstała modlitwa do św. Michała Archanioła napisana przez
papieża  Leona  XIII.  Polecił  rozesłać  ją  do  wszystkich  ordynariuszy  świata,  aby  kapłani
odmawiali ją wraz z wiernymi, po każdej Mszy św. Modlitwa ta jest rodzajem egzorcyzmu. 

Imię  Archanioła  Gabriela  po  hebrajsku Gabri-El  można przetłumaczyć,  jako "Mąż
Boży", "Bohater Boży" albo "Bóg jest mocą". W Biblii poznajemy go jako przekaziciela
Bożej woli. To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Ukazuje się
także Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela.
Imię  Archanioła  Rafał  można  przetłumaczyć  z  hebrajskiego  "Bóg  uleczy".  W  Księdze
Tobiasza  w  Biblii  przedstawiony  jest  jako  jednym  z  "siedmiu  aniołów,  którzy  stoją
w  pogotowiu  i  wchodzą  przed  majestat  Pański".  Czytamy  tak  również,  że  towarzyszy
młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Raga w Medii i opiekował się nim, chroniąc
go przed demonami. Po powrocie uzdrowił jego ojca.


