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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich:  ”Jeśli  kto przychodzi do Mnie,  a nie ma
w  nienawiści  swego  ojca  i  matki,  żony  i  dzieci,
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być
moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw,
a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej  gdyby  założył  fundament,  a  nie  zdołałby
wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić
z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo który król, mając
wyruszyć,  aby  stoczyć  bitwę  z  drugim królem,  nie  usiądzie  wpierw i  nie  rozważy,  czy
w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga
przeciw  niemu?  Jeśli  nie,  wyprawia  poselstwo,  gdy  tamten  jest  jeszcze  daleko,  i  prosi
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie
może być moim uczniem”.                                                                                    (Łk 14,25-33)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Wciąż powstaje, ponawiane przez słuchających fragment dzisiejszej Ewangelii, pytanie: czy
Jezus żąda od swoich uczniów, czyli wszystkich, którzy idą za Nim, odrzucenia najbliższych
jak  żona,  dzieci,  krewni,  przyjaciele?  Przecież  współmałżonkowi  ślubujemy  miłość,
wierność,  uczciwość  do końca  życia.  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  gotowi  jesteśmy oddać
życie za najbliższych. Czy Jezus chce, byśmy natychmiast oddali wszystko, co posiadamy
łącznie  ze  swoim zdrowiem i  siłami?  Przecież,  w zależności  od  powołania,  mamy tymi
dobrami służyć i roztropnie nimi dysonować. Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas, byśmy
nie przedkładali naszych interesów, spraw, innych osób ponad Jezusa i Jego Wolę. Każdy, kto
chce być Jego uczniem – chrześcijaninem, powinien ukochać Go bardziej niż kogokolwiek
i cokolwiek. Musi,  jeśli  zajdzie potrzeba,  zrezygnować ze swoich dóbr i  dzielić się nimi
z innymi. Jezus pragnie być dla swoich uczniów przewodnikiem we wszystkich aspektach
życia, również jeśli chodzi o relacje małżeńskie i rodzinne. Decyzja o pójściu za Jezusem jest
poważna,  dlatego  Jezus  przytacza  przykłady  budowniczego  i  króla  (por.  Łk  14,28-32).
I może niekoniecznie chodzi o ocenę swoich sił fizycznych, materialnych czy psychicznych,
ile o postawienie Jezusa na pierwszym miejscu, zdanie się na Niego i wierność tej decyzji.
Trzeba  tylko  pamiętać,  że  samo  opowiedzenie  się  za  Nim  nie  gwarantuje  zbawienia,
ponieważ  jak  zwietrzała  sól  traci  swój  smak,  tak  i  uczeń,  nie  dotrzymując  swojego
zobowiązania.



INTENCJE MSZALNE
04.09.2022 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od górników z par. w Ziemięcicach)
 
 

11:00  Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi w podziękowaniu za  
otrzymane łaski w intencji Sabiny i Damiana w 25 rocznicę ślubu z prośbą o opiekę,  
zdrowie i światło Ducha Świętego na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny,

14:30 Nieszpory

05.09.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + ojca Ernesta  Szymaczek w rocznicę urodzin,  za + matkę Erykę,  ++ dziadków  

Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szszeponik,+ szwagra Antoniego Bielesz,
+  wujka  Franciszka  Szymaczek,  +  ciocię  Edytę  Kruziel,  +  kuzynkę  Urszulę  Broja  
i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

 

06.09.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ Kurta Nocoń, Jadwigę i Ernesta Grzechca, ++ Józefa i Waltera, ++ rodziców 
Czmok, Nocoń, ++ pradziadków Biskupek i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  ++  rodziców  Leona  i  Helenę  Piernikarczyk,  +  syna  Jana,  ++  rodzeństwo  
i ++ dziadków z obu stron.
3)  Za +męża Józefa i ++ jego rodziców Franciszkę  i Ludwika Wołoszyn, .++ Martę
i  Józefa,  ++ 2  braci,  ++ Wendelina,  Georga,  Elfridę,  +  Edeltraudę  Lis,  ++ 3  siostry,
3 szwagrów i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
4)  Za  ++ rodziców Emilię  i  Henryka  Krzywoń,  ++ braci  Rajmunda  i  Bernarda  Sus  
 i ++ z pokrewieństwa.
5) Za + Jana Kusz w 30. dzień po śmierci.
6)  Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od rodzin:  Jezusek,  Brylok,  Kapek  
i Kałuża).
7) Za + Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
8)  Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  św.  Jadwigi  z  podziękowaniem  za  
otrzymane  łaski  z  okazji  60.  rocznicy  urodzin  Krystiana,  prosząc  o  dalsze  Boże  
błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

07.09.2022 ŚRODA
18:00 Za + ojca Michała Nierobisz w rocznicę śmierci + matkę Małgorzatę.  + + dziadków  

Liszka i Nierobisz oraz zmarłych z pokrewieństwa 

08.09.2022 CZWARTEK, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8:00 Za + w Niemczech Adolfa Szczeponik, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze  

w czyśćcu cierpiące,

09.09.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Bronisławę Sobel w I rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny.

10.09.2022 SOBOTA
18:00 Za ++ Jana, Alojzego i Helenę Podkowik, ++ Leona, Jadwigę, Karola, Wolfganga Smolik,

++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 



11 .09.2022 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Henryka i  Hildegardę Serich,  +  Herberta  Kroll,  +  wujka Bernarda,  
+ Józefa Mularczyk i ++ z pokrewieństwa.

 
 

11:00  1)  Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  św.  Jadwigi  w  podziękowaniu  za  
otrzymane łaski z okazji 70 urodzin Alojzego Mainka z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 
dla jubilata oraz całej rodziny. 
2)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  św.  Jadwigi  w  intencji  Piotra  Hoin
z  okazji  60  urodzin  w  podziękowaniu  za  otrzymane  łaski,  prosząc  o  Boże  
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla jubilata i całej rodziny.

- CHRZEST: Nikodem Wojciech Rakwic
14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03.09.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.
 

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

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Stolicę Apostolską.
 

• Rozpoczęliśmy  już  miesiąc  Wrzesień,  w  związku  z  tym  wracamy  do  normalnego
porządku  Mszy  Świętych.  W  tygodniu  codziennie  o  godzinie  18:00  z  wyjątkiem
czwartków.  W  czwartki  Msza  Święta  o  godzinie  8:00.  W  środy  na  godzinę  18:00
zapraszam  wszystkie  dzieci  na  Msze  Święte  szkolne.  Nieszpory  w  każdą  niedzielę
o godzinie 14:30.
 

• Od dziś zmieniają się także na stałe godziny urzędowania Kancelarii  Parafialnej.
Kancelaria  parafialna  od  najbliższego  tygodnia  będzie  czynna  we  wtorki  od  godziny
16:00 do godziny 17:00 oraz w czwartki od godziny 9:00 do 9:30.
 

• Przypominamy,  że  w  najbliższy  piątek,  tj.  9  września,  nasza  parafia  organizuje
trzydniową pielgrzymkę na Górę św. Anny.  W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach,
przejazd  został  zorganizowany  samochodami  (szczegółowe  informacje
u  przewodnika,  pana  Mariusza  Treflera  -  tel.  508  555  983).  Na  Kalwarię  z  Domu
Pielgrzyma wyruszymy o godz. 9:45, czyli 15 minut wcześniej niż latach ubiegłych.
 

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o beatyfikacji papieża
Jana Pawła I oraz o zagrożeniu płynącym z elektrowni w Ukraińskim Zaporożu
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Jakub Copik, z par. św. Rodziny w Gliwicach
Paulina Wienchol, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
 

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



Słowo Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023
 

Rozpoczynany nowy rok szkolny jest darem Pana Boga dla nas wszystkich. Chcemy tworzyć
wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania.
Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetyczny.
 

Program duszpasterski  na najbliższy rok zaprasza nas  do wiary w Kościół  Chrystusowy.
Odkrywajmy piękno  Kościoła  jako wspólnoty,  w której  możemy doświadczać  obecności
i  działania  Boga.  Okazją  ku  temu  jest  formacja  w  wielu  grupach  i  ruchach  religijnych
działających  w  naszych  parafiach.  Włączajmy  się  w  życie  tych  różnorodnych  wspólnot
formacyjnych.  Jest  to  zaproszenie  do  wszystkich  nas  zaangażowanych  w  wychowanie.
Szczególnym  czasem  doświadczania  Kościoła  Chrystusowego  będą  organizowane
w  przyszłym  roku  Światowe  Dni  Młodzieży  w  Lizbonie.  Skorzystajmy  z  tej  szansy
pogłębienia swojej wiary w Chrystusa i Jego Kościół.
 

Drodzy  Uczniowie!  Jesteście  bardzo  ważnymi  członkami  Kościoła.  Bądźcie  posłańcami
pokoju Bożego dla swoich kolegów i koleżanek. Czas nauki niech będzie nawiązywaniem
i  pogłębianiem  osobistej  relacji  z  Chrystusem  obecnym  w  Kościele.  Otoczcie  troską
szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. Pandemia spowodowała,
że wielu młodych ludzi zaczęło cierpieć i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć,
okazując im bliskość i wsparcie.
 

Drodzy  Nauczyciele!  Jesteście  nam  bardzo  potrzebni.  Bez  Was  młodzi  ludzie  tracą
możliwość  kształcenia  się  i  wychowania.  Niech  Was  nigdy  nie  zabraknie!  Nie  zatraćcie
poczucia własnego wybrania i potrzeby Waszej nauczycielskiej misji. Dziękujemy Wam za
Wasz trud i poświęcenie.
 

W sposób  szczególny dziękujemy wszystkim Nauczycielom religii  i  Katechetom.  Wasza
posługa pomaga młodym odkrywać piękno Kościoła Chrystusowego. Bądźcie silni wobec
wszystkich  trudności.  Podejmujcie  wysiłek  własnej  formacji,  aby  nauczanie  było  na
najwyższym  poziomie.  Zachęcajcie  swoich  bliskich  i  znajomych  do  wyboru  studiów
dających  przygotowanie  do  pracy  katechetycznej.  Ufam,  że  dzięki  naszemu  wspólnemu
zaangażowaniu  nie  zabraknie  osób  chętnych  do  nauczania  religii.  Odrzućmy  lęki
spowodowane myśleniem, że lekcja religii jest przedmiotem trudnym lub niepewnym co do
swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję religii jako pracę piękną, pewną i potrzebną.
 

Was, Drodzy Rodzice, proszę o pomoc i życzliwość w dziele wychowania waszych pociech.
Miejcie staranie o wychowanie religijne Waszych dzieci. Posyłajcie Wasze dzieci na lekcje
religii. Wśród całej troski o wychowanie niech nie zabraknie troski o Pana Boga w życiu
Waszych dzieci.
 

Przeżyjmy  twórczo  XII  Tydzień  Wychowania,  który  rozpocznie  się  w  naszej  Ojczyźnie
w niedzielę 11 września. Hasłem będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja
jestem  drogą,  prawdą  i  życiem”  (J  14,  6).  Odkrywajmy  w  Chrystusie  drogę  i  sens
wychowania.

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

+ bp Wojciech Osial


