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NIEDZIELNA EWANGELIA
Gdy  dopełniał  się  czas  wzięcia  Jezusa

z  tego  świata,  postanowił  udać  się  do  Jerozolimy
i  wysłał  przed  sobą  posłańców.  Ci  wybrali  się
w  drogę  i  przyszli  do  pewnego  miasteczka
samarytańskiego,  by  Mu  przygotować  pobyt.  Nie
przyjęto  Go  jednak,  ponieważ  zmierzał  do
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli:
”Panie,  czy  chcesz,  a  powiemy,  żeby  ogień  spadł
z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się
zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy
szli  drogą,  ktoś  powiedział  do  Niego:  ”Pójdę  za
Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego
rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać
mojego  ojca”.  Odparł  mu:  ”Zostaw  umarłym  grzebanie  ich  umarłych,  a  ty  idź  i  głoś
królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw
pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.                          (Łk 9,51-62)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

W czytanym dzisiaj w Kościele fragmencie Ewangelii widzimy, jaki był stosunek Pana
Jezusa do ludzi traktujących Go jak wroga, a jaki w odniesieniu do tych, którzy deklarowali
swoją  chęć  pójścia  za  Nim.  Gdy  uczniowie  chcieli  surowo  potraktować  mieszkańców
samarytańskiej wioski, którzy odmówili przyjęcia Jezusa, zostali surowo skarceni przez Pana
Jezusa. Nie pozwolił ukarać niegościnnych mieszkańców, wolał udać się do innej wioski.
Gdy jednak spotykał ludzi, którzy chcieli pójść za Nim, stawiał im wymagania. Ktoś, kto
zaproponował: „Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz”, musiał przyjąć do wiadomości, że
pójście  za  Jezusem  nie  wiąże  się  z  uzyskaniem stabilizacji,  jakiegoś  statycznego  stanu.
Pójście za Jezusem oznaczało zgodę na ciągłe bycie w drodze. Ci, którzy przed pójściem za
Nim chcieli jeszcze coś załatwić, pozostać jeszcze przez jakiś czas w starym sposobie życia,
usłyszeli, że z takim podejściem do powołania nie są przydatni w królestwie Bożym. Eliasz
w dzisiejszym pierwszym czytaniu był bardziej wyrozumiały dla powoływanego na swego
następcę Elizeusza. Pozwolił mu pożegnać się z bliskimi. Jezus wymaga więcej od swoich
uczniów. Konsekwencją decyzji zostania uczniem Jezusa jest to, że odtąd już nic nie będzie
takie samo. To, co było, minęło. Teraz ważne jest tylko to, aby odkrywać, do czego Bóg nas
w tej konkretnej sytuacji życiowej zaprasza i konsekwentnie za tym, z Jego łaską, podążać.



INTENCJE MSZALNE 

 

26.06.2022 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  i  św.  Jadwigi  z  podziękowaniem  za  
otrzymane łaski z okazji 45 rocznicy ślubu Soni i Joachima i 10 rocznicy ślubu Natalii  
i  Marcina z prośbą o wszelkie potrzebne łaski,  Boże błogosławieństwo i dary Ducha  
Świętego dla jubilatów i całej rodziny.

 
 

11:00 Do Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem MBNP i  św.  Jadwigi  z  podziękowaniem  
za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Krzysztofa Miczka z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Bożą dla całej rodziny.

 
 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ

27.06.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Mariana Wiśniowieckiego w II rocznicę śmierci, + żonę Marię, za ++ z pokrew.

28.06.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Krystnę Cieślik w 30 dzień po śmierci.
2) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od kolegi Alfreda Kowolik z rodziną).
3) Za ++ rodziców Otylię i Ignacego Piowczyk, + brata Świętosława, + męża Alojzego 
Szyguła, ++ dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
4) Za ++ Annę i Edmunda Szymroszczyk, za wszystkich ++ krewnych oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące.
5) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od rodziny Martina i Marlis Bartodziej).
6) Za ++ Pawła Poloczek, Stefana i Marię Poloczek oraz Anielę i Mieczysława Lisieckich

29.06.2022 ŚRODA, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji
18:00 Za ++ rodziców Emila i Brygidę Chrubasik, + mamę Elfrydę Nicz, ++ dziadków Pawła, 

Helenę, Teodora, Eleonorę, Pawła, Martę, Augustyna, Otylię, za ++ Teodora i Małgorzatę 
Chrubasik

30.06.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Erharda Biskupek w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.

01.07.2022 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP w podziękowaniu za cud poczęcia  

z prośbą o dalszą opiekę i Boże prowadzenie.
 

02.07.2022 SOBOTA
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00  Za ++ rodziców Konstantynę i Tomasza Sus, Gertrudę i Michała Kałuża, + ks. Pawła,  

++ synów Bernarda i Rajmunda Sus i ++ z pokrewieństwa.

03.07.2022 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Adelajdę  i  Rudolfa  Skandy,  + brata  Joachima,  ++ z pokrewieństwa  
Sikora, Skandy, Grzegorczyk i Korgel.

 
 

11:00 Za ++ rodziców Annę i Jana Malon, + brata Czesława, ++ pokrewieństwa, ++ teściów 
Katarzynę i Stanisława Południak, 3 szwagrów, 3 szwagierki i ++ z pokrewieństwa oraz 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26.06.2022

 

• Dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze.

• W  środę  będziemy  obchodzić  uroczystość  św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła,  głównych
patronów naszej diecezji. Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona w naszej katedrze
o godzinie 18:00. 

• Środa  to  także  Dzień  Papieski  Papieża  Franciszka,  pamiętajmy  o  tym  w  naszych
modlitwach

• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej
w piątek od godziny 17:00, natomiast w sobotę o godzinie 8:00 Msza Święta w intencji
czcicieli Różańca Świętego.

• Od  przyszłej  niedzieli,  przez  cały  lipiec  i  sierpień  będzie  obowiązywał  wakacyjny
porządek  Mszy  Świętych.  W  niedzielę  nie  będzie  popołudniowego  nabożeństwa,  
a w tygodniu Msze Święte w środę i czwartek o godzinie 8:00. 

• Urząd  Gminy  Zbrosławice  przypomina,  że  właściciele  nieruchomości  do  30  czerwca
muszą  złożyć  deklaracje  Centralnej  Ewidencji  Emisyjności  Budynków.  Zgodnie  z
przepisami  ustawy  właściciele  nieruchomości  oraz  zarządcy  budynków  i  lokali
zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach spalania paliw. Termin na jej złożenie
upływa już  30 czerwca 2022 r.  Niezłożenie  we  wskazanym terminie  deklaracji  może
skutkować  karą  grzywny.  Deklaracje  można  złożyć  przez  Internet,  za  pośrednictwem
strony  internetowej  podanej  w  gazetkach  (https://zone.gunb.gov.pl.)  Istnieje  także
możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie gminy.
 

  

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. rozpoczęcie wakacyjnego
cyklu „Smaczna Polska” a także o potrzebie nowego modelu przekazywaniu Wiary przez
rodziców.
 

 

----------------------------------------------------------------------- 
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:45 – 19:30 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

https://zone.gunb.gov.pl/


WAKACJE…
„Idźcie  i  odpocznijcie  nieco”  -  mówi  Jezus  do  Apostołów  zmęczonych  pracą
ewangelizacyjną.  Rozpoczęliśmy  czas  wakacji,  czas  zasłużonego  odpoczynku  po  długiej
i mozolnej pracy. Czy jest to jednak czas bez Boga? Jezus wraz z apostołami udaje się na
miejsce osobne, nie zostawia ich samych. A czy z nami na wakacje wyjeżdża Pan Bóg? On
bardzo  chce,  ale  to  od  nas  zależy  czy  Go  zabierzemy.  Na  czas  wakacji  nie  zamyka  się
kościołów, nie zawiesza się sprawowania sakramentów. A więc tylko ode mnie zależy czy
wakacje będą czasem z Bogiem. Tak często powtarzamy, że nie mamy czasu na modlitwę, na
lekturę  Pisma  Świętego,  na  Eucharystię  –  czasem  nawet  niedzielną  –  bo  tyle  pracy,
obowiązków, zabiegania. Przed nami wakacje – czas wolniejszy, mniej zabiegany. Czy jednak
będzie to także czas dla Boga i z Nim? Nie zostawiajmy Pana Boga na czas wakacji. Wręcz
przeciwnie,  jeszcze  bardziej  do  Niego  przylgnijmy.  Znajdźmy  chwilę  na  częstszą
Eucharystię, modlitwę, lekturę Bożego Słowa.

Uwielbiajmy Boga w pięknie stworzonego świata. Dziękujmy za tak wiele łask, jakich
nieustannie  nam udziela.  Rozejrzyjmy  się  wokół  siebie  i  zobaczmy piękne  dzieła  Boże.
Możemy odpoczywać z Panem i przy Nim. Taki odpoczynek umocni nas duchowo. Wakacje,
odpoczynek także są darem Pana. Niech więc będą przeżywane i wykorzystane jak dar, za
który  należy  się  wdzięczność.  Czas  wakacji  może  być  wspaniałą  okazją  do  tego,  by
uświadomić  sobie,  że  wszystko  jest  łaską  i  za  każdą  podziękować.  Wyjeżdżamy
w  różne  piękne  zakątki  kraju  i  świata.  Czy  jednak  podziwiając  to  piękno  pamiętamy
o Stwórcy wszystkiego? Trzeba nam może wyrobić w sobie pewną wrażliwość duchową,
świadomość stwórczą. Ziemia dana nam jest przez Pana. To dla nas stworzył On ten piękny
świat.  A my czasem zachowujemy się  tak,  jakby wszystko nam się  należało.  Uczmy się
wdzięczności.

Pan Bóg się nie narzuca, ale cierpliwie czeka na nasz krok. On wciąż jest i czuwa nad
każdym z nas. Tak wiele chce nam dać. Tak bardzo chce, byśmy byli szczęśliwi. Tylko On
wie, co nam do tego szczęścia jest potrzebne i właśnie tym chce nas obdarzyć. A my? Czasem
a może często chcemy żyć po swojemu. Nie pytać Pana o Jego wolę. Ewentualnie poprosić,
by to On dostosował się do naszej. Podczas wakacji pamiętajmy, że On na nas czeka i zróbmy
jeden  krok  w  Jego  kierunku.  Niech  kościoły  nie  będą  puste.  Jezus  nie  chce  być  sam
zamknięty  w  tabernakulum.  On  chce,  byś  przyszedł,  porozmawiał  z  Nim,  trwał  w  Jego
obecności. On chce, by Jego Słowo było żywe w twoim życiu. Sięgnij więc po nie i czytaj,
słuchaj, rozważaj. I nie mów, że nie masz czasu.     

   s. Damiana Szmidt

 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela: 8:00 i 11:00

Poniedziałek, wtorek, piątek i sobota: 18:00
Środa, czwartek: 8:00


