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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  wszedł  do  Jerycha  i  przechodził
przez  miasto.  A  był  tam  pewien  człowiek,
imieniem  Zacheusz,  zwierzchnik  celników
i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć
Jezusa,  kto  to  jest,  ale  nie  mógł  z  powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę
i  rzekł  do  niego:  "Zacheuszu,  zejdź  prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął
Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".         (Łk 19, 1-10)

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Bóg zasiał w sercu Zacheusza pragnienie zobaczenia Jezusa. Jednak w planach Boga

było zapisane coś  więcej  niż  tylko zaspokojenie  ciekawości  zwierzchnika  celników. Bóg
prowadził  go  do  nowego  życia,  do  którego  Zacheusz  miał  zrodzić  się
w spotkaniu ze Zbawicielem.

„Stary” Zacheusz to człowiek chciwy, zakompleksiony, obiekt żartów i złośliwości ze
strony  innych  ludzi,  ale  i  ciekawy  Jezusa.  „Nowy”  Zacheusz  to  człowiek  odnaleziony,
spełniony, hojny, odważnie konfrontujący się z prawdą o sobie, biorący odpowiedzialność za
swoje  czyny,  wolny  od  ludzkich  ocen.  Śmierć  starego  człowieka
i narodzenie nowego dokonały się podczas spotkania z przechodzącym Zbawicielem. Co się
wtedy stało? Zacheusz został przez Niego zauważony, uznany za godnego, aby gościć Pana,
i upragniony jako Jego gospodarz. Jezus podarował celnikowi szansę, której odmawiali mu
ludzie.

Miłość Jezusa,  Jego miłosierdzie,  brak uprzedzeń i  zdolność dostrzeżenia  ukrytego
piękna w grzeszniku, dokonały nowego aktu stwórczego, nazwanego przez Jezusa po prostu
zbawieniem: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”. Tak „zwierzchnik celników
i bardzo bogaty” stał się chrześcijaninem. Tradycja dodaje, że Zacheusz został pierwszym
biskupem Cezarei Palestyńskiej.

Pozwólmy, aby miłosierna miłość Boga stworzyła nas na nowo.



INTENCJE MSZALNE
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

31.10.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Intencja wolna

01.11.2022 WTOREK, Uroczystość Wszystkich Świętych
8:00 Za + mamę Adelajdę Bomba w rocznicę śmierci,  + ojca Waltera Bomba, ++ dziadków 

Bomba-Dudek, + bratową Marię oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa
11:00 Za + męża i ojca Rajnholda Grzegorczyk i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
14:30 Nabożeństwo z procesją na Cmentarz

02.11.2022 ŚRODA, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
16:30 W intencji wszystkich ++ parafian
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego w I. rocznicę śmierci

03.11.2022 CZWARTEK, 
18:00 Za Matkę Ingridę Gansczyk z okazji 80-tych urodzin, oraz za + brata Alfonsa Piosecznego

04.11.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00  Za ++ rodziców Łucję  i  Franciszka Miczka,  +  brata  Joachima,  ++ dziadków Joannę

i  Franciszka  Miczka,  Martę  i  Pawła  Sikora,  Annę  i  Pawła  Lis,  +  Elfrydę  Nicz,
za ++ z rodzin Miczka i Sikora, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

05.11.2022 SOBOTA
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego.
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Intencja wolna

06.11.2022 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Erwina Szyszka, Józefa i Hildegarde Mike, ++ dziadków z obu stron 
i ++ z pokrewieństwa.

11:00 Za + męża Tadeusza Kliamala, ++ rodziców Łucję i Jana Kliamala, Helenę i Adolfa 
Bielesz, ++ braci Antoniego i Jana, ++ szwagrów Andrzeja i Bernarda, + szwagierkę 
Anielę i ++ z pokrewieństwa

14:30 Różaniec za zmarłych



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30.10.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Różaniec.
 

• Także  dziś  kończymy obchody  tygodnia  misyjnego,  po  Mszach  Świętych  zbiórka  do
puszek na Misje.
 
 

• We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Święte w tym dniu jak
w każdą niedzielę, na godzinę 14:30 zapraszam na Uroczyste nabożeństwo z procesją na
cmentarz.

• W środę przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze Święte w tym dniu
zostaną odprawione o godzinie 16:30 i 18:00.

• Od  środy  będziemy  odmawiać  Różaniec  za  zmarłych.  Codziennie  po  Mszy  Świętej,
w sobotę o godzinie 17:30 a w niedzielę o godzinie 14:30. Zalecki można w dalszym
ciągu składać na bocznych ołtarzach.

• W dniach 1-8 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za
zmarłych. Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, przystąpienie do Komunii Świętej,
modlitwa Ojcze Nasz, Wierzę w Boga oraz w intencjach Ojca Świętego, a także pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

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

• W przyszłym tygodniu są jeszcze dwie wolne intencje: w poniedziałek i sobotę, intencje
można zgłosić w Zakrystii.

• Składam serdeczne podziękowanie: Bóg Zapłać Ogrodnictwu Śliwińscy za ofiarowane do
naszego Kościoła kwiaty.

• Urząd  Gminy  Zbrosławice  zwraca  się  z  prośbą  do  mieszkańców Gminy  Zbrosławice
o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech,
miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych
chętnych do takiego zamówienia. Szczegóły i sposoby wypełnienia ankiety znajdują się
w gazetce parafialnej.

• 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.

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



Apel Biskupa Gliwickiego o włączenie się
w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy w 2023 r.

 

Drodzy Duszpasterze, Drodzy Diecezjanie!
Od  40  lat  obdarowani  jesteśmy  nadzwyczajną  inicjatywą,  płynącą  z  serca  bł.  ks.

Jerzego  Popiełuszki,  w  postaci  Ogólnopolskiej  Pielgrzymki  Ludzi  Pracy  na  Jasną  Górę,
przeżywaną zawsze w trzecią niedzielę września. Stanowi ona okazję do wspólnej modlitwy
za siebie samych, rodziny, zakłady pracy, a zwłaszcza za wspólną Ojczyznę nas wszystkich -
Polskę.  Każdego  roku inny Region NSZZ „Solidarność”  organizuje  to  pielgrzymowanie,
przygotowując ludzi dobrej woli do godnego jego przeżycia poprzez peregrynację obrazu
Matki Bożej Robotników Solidarności, miniatury Krzyża Nowohuckiego oraz relikwii bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Znaki te przemierzają parafie w całym kraju, w których w szczególny
sposób pragną się zgromadzić na wspólnej modlitwie ludzie ciężkiej pracy.

W tym roku podczas 40. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę te ważne symbole
przejął  Region  Śląsko-Dąbrowski  NSZZ  „Solidarność”,  który  będzie  organizatorem
Pielgrzymki  we  wrześniu  2023  roku.  Łączą  się  z  tym  przygotowaniem  wysiłki  trzech
diecezji: katowickiej, sosnowieckiej i gliwickiej, w których będą się odbywały peregrynacje
symboli  Pielgrzymek  Ludzi  Pracy  -  jeszcze  w  październiku  2022  r.  w  archidiecezji
katowickiej,  od  stycznia  do   marca  2023  r.  w  diecezji  sosnowieckiej,  a  nasza  diecezja
gliwicka będzie je gościć w kwietniu, maju i czerwcu 2023 r. - u nas wyznaczone zostały
parafie: Bytom - parafia OO. Kapucynów, Zabrze-Zaborze - parafia św. Jadwigi i Tarnowskie
Góry, parafia Świętych Piotra i Pawła. 

Już dzisiaj niniejszym orędziem zwracam się do duszpasterzy i wiernych, aby mieli
na  względzie  zaangażowanie  się  w  owej  Peregrynacji,  poprzez  którą  włączymy  się
w umacnianie wiary i nadziei w duchu solidarności i wzajemnej odpowiedzialności za siebie.
O dalszych szczegółach poinformujemy we właściwym czasie.
Zapewniam  o  modlitwie  o  wyproszenie  obfitych  owoców  uczestnictwa  w  Peregrynacji
symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy oraz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.
 

Gliwice, 25 października 2022 roku
Wasz Biskup
† Jan Kopiec

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY
 

Urząd Gminy w Zbrosławice zwraca się  z  prośbą do mieszkańców Gminy Zbrosławice  
o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech, miał)
w  ramach  zakupu  preferencyjnego  w  celu  ustalenia  liczby  gospodarstw  domowych
znajdujących się na terenie Gminy Zbrosławice.
Wypełnienie  ankiety  nie  jest  zamówieniem,  a  jedynie  wstępnym  rozpoznaniem
zainteresowania mieszkańców zakupem preferencyjnym węgla po cenie 2 tys. zł  za tonę,
który miałby być realizowany przez samorząd gminny.

Ankieta dostępna jest do wydruku na stronie urzędu gminy, oraz na stronie parafii.
Termin składania:  do 10 listopada 2022 r.
Wypełnioną ankietę należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2
- osobiście w Urzędzie Gminy w Kamieńcu ul. Tarnogórska 34 w pokoju nr 5
- telefonicznie : 32/666-44-08 ,  32/233-77-20
- elektronicznie na adres : bfrancikowska@zbroslawice.pl


