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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam
wiary».  Pan rzekł:  "Gdybyście  mieli  wiarę  jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:
„Wyrwij  się  z  korzeniem  i  przesadź  się
w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was,
mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy
on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy
nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę,
przepasz się i  usługuj mi, aż zjem i napiję się,
a  potem ty  będziesz  jadł  i  pił”?  Czy  dziękuje
słudze  za  to,  że  wykonał  to,  co  mu  polecono?  Tak  mówcie  i  wy,  gdy  uczynicie
wszystko,  co  wam  polecono:  „Słudzy  nieużyteczni  jesteśmy;  wykonaliśmy  to,  co
powinniśmy wykonać”.

(Łk 17, 5-10)
 

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Niektóre  wydania  Nowego  Testamentu  dzisiejszy  urywek  przedstawiają  jako
zupełnie niezależny epizod, inne zaś jako kontynuację poprzednich kilku wersetów,
w których Jezus przestrzegał uczniów przed popełnianiem zgorszenia oraz zachęcał do
wzajemnego braterskiego upominania i przebaczania (zob. Łk 17, 1-4). Opowiadając
się za drugim wariantem, zrozumiemy, że prośba apostołów: Dodaj nam wiary! jest ich
odpowiedzią na wcześniejsze – delikatnie mówiąc: wymagające – wskazania Mistrza.
Odwołując  się  do  pierwszego  czytania,  powiemy jeszcze,  że  apostołowie  szczerze
pragną Habakukowej „sprawiedliwości i wiary, by żyć w pełni”; wiedzą przy tym, że
nie  jest  to  sprawą wyłącznie  wyrobionego charakteru i  ducha,  lecz  nade  wszystko
dziełem  działającej  w  człowieku  łaski.  Komentarz  Jezusa  w  nieoczywisty  sposób
powinien więc dodać im otuchy:  by „żyć sprawiedliwie i  w pełni” (obraz morwy)
wystarczy  niewiele  wiary  (obraz  ziarnka  gorczycy),  ale  za  to  wiary  pokornej
(obraz  sługi).  Oni  już  ją  mają,  będąc  z  Nim,  ale  muszą  jeszcze  w  tę  wiarę  –
paradoksalnie – uwierzyć.



INTENCJE MSZALNE
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 ofiarowana od Tarnogórskiej Integracyjnej Ligi w „Bule”)
14:30 Różaniec

03.10.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + żonę Helenę w rocznicę 90. urodzin.
 

04.10.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
17:40 Koronka do św. Michała Archanioła
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 1) Za ++ Józefa Janys, ++ rodziców Agnieszkę i Maksymiliana, ++ 

teściów, + syna Pawła, Różę Kalyta, ++ 5 szwagrów, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ Franciszka, Matyldę, Wilhelminę i Gerdę Mainka, ++ Józefa i Annę Majowski,  
+ Gintera Poppe, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + męża Józefa Kucharczyk, za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Urbanek, Jadwigę 
i Stanisława Kucharczyk, za ++ dziadków Matyldę i Pawła Opolka, Wilhelminę i Emila  
Kucza i za ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Tadeusza Zawiła w I. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.
5) Za wszystkich ++ z rodziny Kwaśniok oraz za ++ z pokrewieństwa.
6) Za ++ Krystynę Cieślik, Elżbietę Szydło, Alojzego Szyguła, Jadwigę Skandy, Wernera  
Grzeganek,  Elfrydę  Szyszka,  Jana  Kusz  i  Adolfa  Szczeponik  (Msza  ofiarowana  od  
Zakładu Pogrzebowego „Elizjum” z Pyskowic)

05.10.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
18:00  Msza Święta Szkolna: 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

06.10.2022 CZWARTEK
18:00 Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców Erikę i Ernesta, Helenę i Adolfa, ++ dziadków

i ++ z pokrewieństwa z obu stron

07.10.2022 PIĄTEK, Wspomnienie NMP Różańcowej
17:00 Okazja do Spowiedzi
18:00 Za + męża Alojzego Poloczek w rocznicę śmierci, za rodziców Konieczny i Poloczek, za 

++ szwagrów Franciszka i  Henryka, ++ szwagierki  Urszule i  Różę, za ++ dziadków  
Konieczny, Porada i Poloczek

08.10.2022 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ z rodzin Świątek, Stańczyk i Bednarczyk.

09.10.2022 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + męża Engelharda Popela, ++ rodziców Klarę, Annę i Karola; Marię i Jerzego Plichta 
i ++ pokrewieństwa.

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego dla Pauliny Paliga z okazji 18-stej rocznicy urodzin. 

14:30 Różaniec



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02.10.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• Także dziś  po  Mszach Świętych  odbędzie  się  zbiórka  do puszek na  potrzeby Caritas
diecezji i parafii.

• W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek miesiąca. Z racji modlitwy Różańcowej po
Mszy  Świętej,  Koronka  do  św.  Michała  Archanioła  zostanie  wyjątkowo  odśpiewana
o godzinie 17:40.

• W tym tygodniu również przypada pierwszy czwartek i  piątek miesiąca.  W piątek od
godziny 17:00 okazja do Spowiedzi.

• Rozpoczęliśmy już 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
spowiedź  przed  nabożeństwem od  godziny  17:00,  nie  będzie  spowiedzi  bezpośrednio
przed sobotnimi Mszami. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Różańcowych.
 

• W tym tygodniu będziemy przyjmować już wszystkie intencje na przyszły rok. Intencje
będą przyjmowane w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, która w tym tygodniu
będzie  czynna  nieco  dłużej:  we  wtorek  od  godziny  15:30  do  godziny  17:30  oraz
w czwartek od godziny 9:00 do godziny 9:30. Bardzo proszę by we wtorek w kancelarii
załatwiać tylko sprawy związane z intencjami na przyszły rok,  z pozostałymi sprawami
zapraszam w czwartek, lub w kolejnych tygodniach.
 

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  wywiad  z  kard.
Konradem Krajewskim, który opowiada o swojej ostatniej wizycie na Ukrainie, a także
wspomnienie o zmarłym przed tygodniem Franciszku Pieczce, a w naszej gazetce artykuł
o św. Faustynie Kowalskiej, której wspomnienie będziemy obchodzić w nadchodzącym
tygodniu.

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



ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA
 

 Przyszła  na  świat  25  sierpnia  1905  roku  jako  trzecie
z  dziesięciorga  dzieci  w rodzinie  Marianny  i  Stanisława
Kowalskich,  rolników  ze  wsi  Głogowiec,  par.  Świnice
Warckie.  Na  chrzcie  świętym  otrzymała  imię  Helena.
Do  szkoły  chodziła  niecałe  trzy  lata;  w  16.  roku  życia
poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie
Łódzkim i Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc
rodzicom.  Po  wizji  cierpiącego  Jezusa  i  rocznej  służbie
w Ostrówku gm. Klembów, 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła
do  Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej  Miłosierdzia,
w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna.
W ciągu trzynastu lat życia zakonnego przebywała w wielu

domach Zgromadzenia, nadłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i  Warszawie,  pełniąc
najczęściej  obowiązki  kucharki,  ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc
i  przewodu  pokarmowego.  Z  tego  powodu  dwukrotnie  przebywała  na  dłuższym
leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie.

To  na   pozór  bardzo   zwyczajne  życie   kryło  w  sobie  niezwykłą   głębię
zjednoczenia  z  Bogiem i  wielką  prorocką misję,  którą powierzył  jej  Bóg.  Doznała
wielu nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez
nią Jezus przypomniał światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego
człowieka i wezwał do głoszenia jej światu z nową mocą. W tym celu przekazał także
nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi  są: obraz z  podpisem:  Jezu, ufam
Tobie,   Śwęto   Miłosierdzia  w  pierwszą  niedzielę  po  Wielkanocy,  Koronkę  do
Miłosierdzia Bożego i  modlitwę w chwili  Jego konania na krzyżu,  zwaną Godziną
Miłosierdzia.  Do każdej  z  nich,  a  także  do szerzenia  czci  Miłosierdzia  przywiązał
wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego
woli) i miłosierdzia względem bliźnich. W wypełnianiu tej prorockej misji pomagał
Siostrze  Faustynie  jej  kierownik  duchowy bł.  ks.  Michał  Sopoćko oraz  krakowski
spowiednik  o.  Józef  Andrasz  SJ.  Z  charyzmatu  i  doświadczenia  mistycznego  św.
Siostry Faustyny zrodził się w Kościele Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który
podejmuje  jej  misję  głoszenia  światu  ta-  jemnicy  miłosierdzia  Bożego  poprzez
świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze Zgromadzenia
w  Krakowie-Łagiewnikach.  W  1966  roku  jej  doczesne  szczątki  przeniesiono
z cmentarza  zakonnego do klasztornej  kaplicy.  Od beatyfikacji,  której  18 kwietnia
1993 roku  dokonał Ojciec  Święty Jan Paweł II, trumienka z relikwiami spoczywa na
ołtarzu  pod  łaskami  słynącym  obrazem  Jezusa  Miłosiernego  w  sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył
ją  do  grona  świętych,  a  orędzie  Miłosierdzia,  które  z  polecenia  Jezusa  zapisała
w swym „Dzienniczku“, przekazał całemu Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie
wiary. 25 sierpnia 1995 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, pełniąc
jej charyzmatyczną misję, uznało Siostrę Faustynę za swą duchową współzałożycielkę.


