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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu,
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną
spadkiem".  Lecz  On  mu  odpowiedział:
"Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią
albo  rozjemcą?"  Powiedział  też  do  nich:
"Uważajcie  i  strzeżcie  się  wszelkiej  chciwości,
bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze,
to  życie  jego  nie  zależy  od  jego  mienia".
I  opowiedział  im  przypowieść:  "Pewnemu
zamożnemu człowiekowi  dobrze  obrodziło  pole.
I  rozważał  w  sobie:  „Co  tu  począć?  Nie  mam
gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze,
jeszcze  tej  nocy  zażądają  twojej  duszy  od  ciebie;  komu  więc  przypadnie  to,
co  przygotowałeś?"  Tak dzieje  się  z  każdym,  kto skarby gromadzi  dla  siebie,  a  nie  jest
bogaty u Boga".                                                                                                    (Łk 12, 13-21)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Bohater dzisiejszej Ewangelii mógłby być wzorem dla współczesnych biznesmenów.
Oto  przedsiębiorca,  który  analizuje  ilość  posiadanych  plonów,  zastanawia  się,  gdzie
je zmagazynować,  dokonuje decyzji  o zburzeniu starych magazynów i  budowie nowych.
Realizuje  zatem  inwestycję  długoterminową.  Wzór  cnót  dla  dzisiejszych  menadżerów.
Jednak umiera  gwałtownie  i  Pan Jezus  ukazuje  go jako negatywny przykład  dla  swoich
słuchaczy. Gdzie zatem tkwił jego błąd? Można to zrozumieć, konfrontując jego postawę
z innymi bohaterami biblijnymi,  którzy również byli  majętni.  Weźmy króla Dawida.  Był
bogaty, ale za wszystko dziękował Panu Bogu w psalmach i pieśniach. Drugim przykładem
może  być  Zacheusz,  nawrócony  zwierzchnik  celników  z  Jerycha,  który  po  spotkaniu
z  Panem  Jezusem  dużą  część  swojego  majątku  rozdał  ubogim.  Możemy  podejrzewać,
że długość życia bogacza z przypowieści była z góry wyznaczona przez Pana Boga, jednakże
gdyby był  on wdzięczny Najwyższemu za Jego dary,  gdyby planował wspierać ubogich,
to stanąłby przed Bogiem z inną duszą,  nie narcystyczną i  egoistyczną,  tylko miłosierną
i otwartą. Zastanówmy się dzisiaj, co posiadamy, za co możemy dziękować Panu Bogu i jak
wspierać najuboższych. Jałmużna wobec ubogich jest bowiem naszym bogactwem u Boga.



INTENCJE MSZALNE 

31.07.2022 XVIII 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

01.08.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
18:00 Za + Dietera w rocznicę śmierci, ++ rodziców Łucję i Rafała, ++ dziadków, kuzynów 

Wernera i Rafała, ++ ich rodziców
 

02.08.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  +  męża  i  ojca  Helmuta  Liszka,  ++  jego  rodziców  Martę  i  Stanisława,  
++ rodzeństwo, ++ Jerzego i Gintera Josch oraz za wszystkich ++ z rodzin Liszka, Josch, 
Lawnik, Swierzy i Kudlek.
2) Za + Marię Wiśniowiecką w V rocznicę śmierci, + męża Mariana, ++ rodziców z obu 
stron i + babcię Teresę Grabowską.
3) Za ++ Alojzego, Krystynę, Jerzego Zylka, ++ Arnolda, Elfrydę, Krystiana, Reinholda 
Cichorowskich, ++ Antoniego i Hildegardę Marcy, ++ dziadków z obu stron, ++ Jadwigę 
Skandy, Wernera Grzeganek, Lidię Koziol, Horsta Wojkowskiego, za ++ z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + męża i ojca Henryka Kwieciszewskiego w rocznicę śmierci, za ++ rodziców  
i teściów i za ++ z pokrewieństwa.
5)  Za  +  ojca  Ernesta  Spende,  +  brata  Norberta,  ++  dziadków z  obu  stron,  +  Lidię  
Jonkowską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
6) Za + męża i ojca Karola Drzymota, ++ jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ teściów, 
szwagrów i ++ z pokrewieństwa rodzin Drzymała, Biskupek i Jajeśnica.
7) Za + matkę Eleonorę Suchanek, ++ dziadków z rodziny Suchanek, Wolny, Kandzia  
i Cebula oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA  ARCHANIOŁA

03.08.2022 ŚRODA
8:00 Za + męża Helmuta Kapek w 13 rocznicę śmierci, + teścia, ++ rodziców, dziadków 

oraz za ++ z pokrewieństwa

04.08.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, prezbiterem
8:00 Za + męża Waldemara Kusz, ++ rodziców, dziadków, szwagrów i za dusze w czyśćcu cier.

05.08.2022 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za ++ rodziców Brunona i Jadwigę Drzymota, + brata Bernarda, ++ Franciszka i Helenę 

Ibrom, za ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

06.08.2022 SOBOTA, Święto Przemienienia Pańskiego
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00 Za + Józefa Sobiech w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron Sobiech i Giers, 

++ braci, + siostrę i ++ z pokrewieństwa.
 



07.08.2022 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za  +  Kazimierza  Komornickiego  w  dniu  100  rocznicy  urodzin,  za  ++  z  rodziny  
Komornickich i Grzyb.

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Klaudii i Bernarda
Cichorowskich  z  okazji  25  rocznicy  ślubu  z  prośbą  o  zdrowie,  miłość,  dary  Ducha  
Świętego oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny. 

- CHRZEST: Dawid Leonard Remet

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31.07.2022

 

• Dziś  na  godzinę  14:30 zapraszam wszystkich  parafian,  szczególnie  kierowców naszej
parafii   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.

• We  wtorek,  2  sierpnia  można  uzyskać  odpust  zupełny,  tzw.  Porcjunkuli.  Można  go
uzyskać we wszystkich Kościołach parafialnych. Biskup gliwicki zezwala na uzyskanie
tego odpustu również dziś lub w kolejną niedzielę, ale tylko w jeden z tych dni.

• W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  wtorek,  czwartek  i  piątek  miesiąca.
We wtorek po Mszy Świętej Koronka do św. Michała Archanioła, w piątek od godziny
17:00 okazja do Spowiedzi.

• W  sobotę  przypada  Święto  Przemienienia  Pańskiego,  co  powoduje  opuszczenie
liturgicznego obchodu pierwszej soboty miesiąca. Zachęcam jednak do udziału we Mszy
Świętej w tym dniu o godzinie 8:00, która zostanie odprawiona jak co miesiąc w intencji
Czcicieli Różańca Świętego.

• Zachęcam do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  artykuł  o  wynikach
badań  nt.  uzależnień  wśród  młodych,  a  także  o  powierzaniu  watykańskich  urzędów
kobietom.
 

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. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

na miesiąc trzeźwości
 

Wezwani i posłani
 

W tym roku hasłem kościelnej  działalności  trzeźwościowej jest:  „Posłani  w pokoju
Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Jest to temat bardzo aktualny. Przede wszystkim
jest zachętą do wzmożenia wysiłków w dziele troski o wolność wewnętrzną Polaków. Od niej
bowiem zależy wolność zewnętrzna i przyszłość naszej Ojczyzny.

Każdego roku Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych tradycyjnie
przygotowuje  materiały  na  Sierpień  –  miesiąc  abstynencji.  Został  przygotowany Apel  do
odczytania w parafiach. Jest również afisz okolicznościowy.

Sierpień,  jako  miesiąc  dobrowolnej  abstynencji,  to  wieloletnia  praktyka  duszpasterska,
kontynuowana  od  czasów  bł.  kard  Stefana  Wyszyńskiego,  która  wydała  wiele  dobrych
owoców.  Dlaczego  sierpień?  Bo  jest  to  miesiąc  ważnych  rocznic  patriotycznych  i  świąt
maryjnych. Tak wielu Polaków oddało życie broniąc Ojczyzny, tak wielu cierpiało. Pytamy
dzisiaj,  czy stać nas na ten konkretny dar, by bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem
zniewolenia wewnętrznego? Czy stać nas, aby chronić rodaków przed grzechem pijaństwa.

Ideę  „abstynenckiego  sierpnia”  niektórzy  błędnie  interpretują  jako  ciężki,  wręcz
niezrozumiały obowiązek, a w zamyśle inicjatorów, ma to być dobrowolny dar z motywów
nadprzyrodzonych i patriotycznych.

Jesteśmy wszyscy w Kościele odpowiedzialni za kontynuowanie tej spuścizny naszych ojców
w obliczu odpowiedzialności przed Bogiem za braci i siostry żyjących w naszej Ojczyźnie
i  na  emigracji.  Jako  ochrzczeni  jesteśmy wezwani  przez  Jezusa  Chrystusa  i  posłani,  aby
budować trzeźwą i wolną Polskę.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP 

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

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


