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NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus  wyznaczył  jeszcze  innych

siedemdziesięciu dwóch uczniów i  wysłał  ich po
dwóch  przed  sobą  do  każdego  miasta
i  miejscowości,  dokąd  sam  przyjść  zamierzał.
Powiedział  też  do  nich:  ”Żniwo  wprawdzie
wielkie,  ale  robotników mało;  proście  więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie,  oto was posyłam jak owce między wilki.
Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
"Pokój temu domowi". Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na
nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo
zasługuje  robotnik  na swą zapłatę.  Nie  przechodźcie  z  domu do domu.  Jeśli  do jakiego
miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy
tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże". Lecz jeśli do jakiego miasta
wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: "Nawet proch, który
z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie
jest królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię
nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego
z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

(Łk 10,1-12.17-20)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Jezus zachęca nas do głoszenia słowa bez obciążeń, które utrudniają misję. Wszystko,
co skupia niepotrzebnie moją uwagę lub marnuje energię robotnika, powinno być odrzucone.

Najważniejszy jest cel misji, czyli obfite głoszenie słowa. Niesamowicie istotną rzeczą
jest też szacunek dla wolnej woli słuchacza. Musimy mieć świadomość, że każdy człowiek
ma inny czas dojrzewania w wierze i w przyjęciu słowa lub, że niestety może je odrzucić.

Jeśli  z  wiarą  wypełniamy  wolę  Bożą,  cieszmy  się,  że  nasze  imiona  zapisane  są
w niebie, w Księdze Życia, jak to określa Apokalipsa.



INTENCJE MSZALNE 

 

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.

04.07.2022 PONIEDZIAŁEK
13:00 Ślub Rzymski: Izabela Korgel - Artur Sadura
18:00 Za + męża Ernesta, ++ rodziców Emilię i Jana Samol, Marię i Pawła Długosz, + brata  

Leopolda, ++ Urszulę i Damiana Długosz, ++ Edytę, Bernarda, za ++ dziadków

05.07.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + męża Henryka Rother, + syna Piotra, + siostrę Adelajdę, + szwagra Herberta,  
++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sąsiadów) 

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA  ARCHANIOŁA

06.07.2022 ŚRODA, Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
8:00 Za  ++  rodziców  Krystynę  i  Franciszka  Admaskich,  Lucynę  i  Czesława  Sawickich  

oraz za ++ dziadków z obu stron.

07.07.2022 CZWARTEK
8:00 Za + męża Jana Jezusek, ++ Łucję i Ernesta Konietzny, ++ Monikę i Józefa Jezusek 

i ++ z pokrewieństwa.

08.07.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
18:00 Za + Alojzego Szyguła (Msza ofiarowana od rodziny Molenda)
 

09.07.2022 SOBOTA
18:00  Za + Zygfryda Mańka w I rocznicę śmierci, za ++ rodziców Łucję i Alfreda Mańka,  

++ Wiesławę i Stanisława Świąder i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

10.07.2022 XV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za  ++  Annę,  Antoniego,  Gintera  Wilczek,  Ingberta,  Leokadię,  Wilchelma  Gałązka,  
++ Adelę i Alojzego Ulfig, + szwagra Ernesta, ++ Adelę i Alojzego Ulfig, za ++ dziadków
z obu stron

 
 

11:00 Za ++ rodziców Jerzego i Małgorzatę Grzegorczyk, ++ teściów Teodora i Zofię Korgel, 
++ dziadków i rodzeństwo z obu stron, za ++ z rodzin Blach, Grzegorczyk i Korgel



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03.07.2022

 

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze, udało się
nam uzbierać 911,60 zł, serdeczne Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek i  czwartek miesiąca.  We wtorek po Mszy
Świętej Koronka do św. Michała Archanioła.
 

• Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału w Diecezjalnej Pieszej
Pielgrzymce  na  Jasną  Górę  pod  hasłem  „Posłani  w  pokoju  Chrystusa”.  Termin
pielgrzymki: 18-20 sierpnia. Koszt uczestnictwa: 25 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej
lub internetowo na stronie www.gliwicka.com, do dnia 16 sierpnia. Jeśli ktoś zapisuje się
przez Internet wybiera grupę „Fioletowa II”. Pielgrzymi, którzy zapiszą się przez Internet
otrzymają znaczek w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Na stronie internetowej znajdują się
wszystkie dodatkowe informacje.
 

• Osoby, które nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce albo chcą włączyć się duchowo,
zachęcamy  do  „duchowego  pielgrzymowania”  –  pobrania  znaczka  Duchowego
Pielgrzyma,  wypełnienie  formularza,  i  podanie  intencji,  w  której  będą  modlili  się
pielgrzymi na Jasną Górę.
 

• Przypominam, że od dziś,  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. 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  "Szczera  rozmowa
z  papieżem",  czyli  wywiad  z  prof.  Mirosławem  Marynowyczem,  który  rozmawiał
z papieżem, a także o tym do czego prowadzą nasze wątpliwości w Wierze.
 

ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ DIECEZJI
Tradycyjnie  koniec  czerwca  to  czas  zmian  personalnych,  dotyczących  duchowieństwa

diecezjalnego. Biskup Gliwicki Jan Kopiec wręczył dekrety Księżom Proboszczom, Wikariuszom
oraz duchownym kierowanym do innych zadań w ramach lokalnego Kościoła. Poniżej znajduje się
lista aktualnych zmian personalnych w Diecezji Gliwickiej.
           

Przejścia na emeryturę
Ks. Henryk Gerlic – przejście na emeryturę z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach
Ks. Joachim Miksa – przejście na emeryturę z parafii Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy
 

Nominacje proboszczowskie
• Ks.  Adam  Kozak  –  odwołany  z  funkcji  wikariusza  parafii  św.  Michała  Archanioła  w

Gliwicach oraz notariusza Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, mianowany proboszczem parafii
św. Michała Archanioła w Gliwicach

• Ks. Mariusz Babula – odwołany z funkcji wikariusza parafii św. Bartłomieja w Gliwicach,
mianowany proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy

• Ks. Piotr Sklarek – odwołany z urzędu administratora parafii św. Floriana w Czekanowie,
mianowany proboszczem tejże parafii

• Ks.  Paweł Pindral  –  odwołany z urzędu administratora parafii  Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Herbach, mianowany proboszczem tejże parafii

• Ks. Krzysztof Misiuda – odwołany z urzędu administratora parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Różańca Świętego w Boronowie, mianowany proboszczem tej parafii



Zmiany wikariuszy
• Ks. Damian Cisło – z parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, do parafii św. Marii Magdaleny

w Kuźni Raciborskiej
• Ks. Piotr Dyduch – z parafii św. Andrzeja w Zabrzu, do parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy
• Ks.  Tadeusz  Górny  –  z  parafii  Świętej  Rodziny  w  Bytomiu-Bobrku,  do  parafii  WNMP

w Bytomiu
• Ks.  Paweł  Gwóźdź  –  z  parafii  WNMP w  Bytomiu,  do  parafii  św.  Franciszka  z  Asyżu

w Kaletach-Miotku
• Ks.  Kamil  Hadaś  –  z  parafii  NSPJ  w  Nakle  Śląskim,  do  parafii  Podwyższenia  Krzyża

Świętego w Lublińcu
• Ks. Paweł Kaniewski – z parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy, do parafii św. Anny w Bytomiu
• Ks. Krystian Kitowski – z parafii WNMP w Rudach, do parafii Krzyża Świętego w Bytomiu-

Miechowicach
• Ks.  Mateusz  Kotowicz  –  z  parafii  NMP Wspomożenia  Wiernych  w  Gliwicach-Sośnicy,

do parafii Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku
• Ks.  Joachim  Koza  –  z  parafii  św.  Marii  Magdaleny  w  Kuźni  Raciborskiej,  do  parafii

Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach
• Ks.  Damian  Kubiński  –  z  parafii  Chrystusa  Króla  w  Gliwicach,  do  parafii  św.  Anny

w Gliwicach-Łabędach
• Ks. Adrian Kurzal – z parafii  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, do parafii  NMP

Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy
• Ks. Mariusz Kuźba – z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła  Tarnowskich Górach, do parafii

Trójcy Świętej w Bytomiu
• Ks.  Łukasz  Kwiecinski  –  z  parafii  św.  Anny  w  Bytomiu,  do  parafii  św.  Antoniego

w Gliwicach-Wójtowej Wsi
• Ks.  Adam  Laszewski  –  z  parafii  Chrystusa  Króla  w  Świerklańcu,  do  parafii  MB

Częstochowskiej w Gliwicach
• Ks. Grzegorz Lepiorz – z parafii św. Barbary w Bytomiu, mianowany wikariuszem parafii

WNMP w Rudach
• Ks.  Leszek Lepiorz  –  z  parafii  Matki  Boskiej  Królowej  Pokoju  w Tarnowskich  Górach,

do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
• Ks. Marcin Maciejczyk – z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach, do parafii św. Michała

Archanioła w Gliwicach oraz mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
• Ks. Jan Opiełka – z parafii Trójcy Świętej w Bytomiu, do parafii WNMP w Miasteczku Śl.
• Ks.  Adam Pietrowski  –  z  parafii  WNMP w Miasteczku Śląskim,  do  parafii  św.  Barbary

w Bytomiu
• Ks. Jakub Płonka – z parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach, do parafii św. Bartłomieja

w Gliwicach
• Ks.  Marcin  Rosa – z  parafii  św.  Franciszka z  Asyżu w Kaletach-Miotku,  do  parafii  św.

Franciszka w Zabrzu
• Ks. Michał Wąs – z parafii Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach, do parafii Chrystusa

Króla w Świerklańcu
• Ks. Marcin Wronka – z parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach, do parafii św.

Józefa w Kaletach-Jędrysku

----------------------------------------------------------------------- 
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 250


