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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Stało  się,  że  Jezus  zmierzając  do
Jerozolimy  przechodził  przez  pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej
wsi,  wyszło  naprzeciw  Niego  dziesięciu
trędowatych.  Zatrzymali  się  z  daleka
i  głośno zawołali:  "Jezusie,  Mistrzu,  ulituj
się nad nami". Na ich widok rzekł do nich:
"Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli,
zostali  oczyszczeni.  Wtedy  jeden  z  nich
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc
Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się
nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś
rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".                                                   (Łk 17, 11-19)

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Dzisiaj Jezus przechodzi blisko nas, abyśmy przeżywali powyższą scenę realistycznie
w osobach tak wielu odsuniętych na margines społeczny, którzy ciągną do chrześcijan, aby
znaleźć  w  nich  dobroć  i  miłość  Jezusa.  W  czasach  Pana  to  trędowaci  byli  grupą
marginalizowaną. I faktycznie tych dziesięciu trędowatych wyszło na spotkanie Jezusa (por.
Łk 17,12), bo nie mogli wejść do miasta ani nie było im wolno zbliżać się do ludzi.

Przy  odrobinie  wyobraźni  każdy  z  nas  może  odtworzyć  obraz  tych  z  marginesu
społeczeństwa,  którzy  noszą  nasze  imiona:  imigrantów,  narkomanów,  przestępców,  ludzi
chorych  na  AIDS,  bezrobotnych,  biednych...  Jezus  chce  ich  przywrócić,  wyleczyć  ich
cierpienia,  rozwiązać  ich  problemy;  i  zwraca  się  do  nas  o  współpracę  bezinteresowną,
darmową, skuteczną... z miłości.

My  sami  obrazujemy  lekcję  Jezusa.  Jesteśmy  grzesznikami  i  potrzebujemy
przebaczenia,  jesteśmy  biednymi,  którzy  oczekują  wszystkiego  od  Niego.  Bylibyśmy
w stanie powiedzieć jak trędowaty: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nade mną» (por. Łk 17,13)?
Umiemy zwrócić się do Jezusa w głębokiej i ufnej modlitwie?

Naśladujemy uzdrowionego trędowatego,  który wraca,  aby podziękować Jezusowi?
W rzeczywistości  tylko «jeden z  nich  widząc,  że  jest  uzdrowiony,  wrócił  chwaląc  Boga
donośnym  głosem»  (Łk  17,15).  Jezus  zauważa  brak  pozostałych  dziewięciu  «Czy  nie
dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?» (Łk 17,17). 

Jak  my dziękujemy Jezusowi  za  wielki  dar  życia,  łaskę  wiary,  za  Eucharystię,  za
odpuszczenie grzechów...? 

 



INTENCJE MSZALNE
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

10.10.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za  +  brata  Joachima,  ++ rodziców Łucję  i  Franciszka Miczka,  ++ dziadków Joannę

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

 

11.10.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + córkę Urszulę Broja w III rocznicę śmierci.
2) Za + Jadwigę Skandy, ++ rodziców Skandy - Mańka i ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Elfrydę i Hermana Kandzia, ++ Arnolda, Elfrydę, Krystiana 
i Reincholda Cichorowskich, ++ dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Kandzia, 
Cichorowski, Lot, Skandy, Gomoluch i dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + męża Jana, ++ teściów Leona i Helenę Piernikarczyk, + ojca Henryka Hudy 
i za ++ z pokrewieństwa.
5) Za + ojca Bronisława Wojnar w 40. rocznicę śmierci, + męża Wernera Grzeganek, 
++ teściów, + siostrę Alicję, ++ dziadków z obu stron.
6) Za ++ rodziców, + brata, ++ chrzestnych, teściów, za wszystkich ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.
7) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji.
8) Za + matkę Barbarę Progsza w 11. rocznicę śmierci, + ojca Marcina, + brata Łukasza 
i za ++ z rodzin Mularczyk i Progsza, ++ Helenę i Stefana Bednarczyk, + Dawida Piecha.
9) Za ++ Pawła Poloczek, Stefana i Marię Poloczek, Mieczysława i Anielę Lisieckich,
+ Urszulę Sikora i + Zdzisława Machurę.

12.10.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: W intencji parafian

13.10.2022 CZWARTEK, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18:00 Za ++ Romana, Roberta, Rose Frontzek, za ++ z pokrewieństwa Frontzek-Szczeponik.

14.10.2022 PIĄTEK
18:00 W intencji nauczycieli i wychowawców

15.10.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
17:30 Różaniec
18:00 Za + męża Bernarda Samol w dniu urodzin oraz + syna Zygfryda i ++ rodziców z obu 

stron.



16.10.2022 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ – ODPUST PARAFIALNY
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za otrzymane 
łaski z okazji 80. urodzin Adeli z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństw, 
wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla jubilatki oraz całej rodziny.

11:00  SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ: 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji 
wszystkich żyjących i ++ parafian oraz budowniczych naszego kościoła  

14:30 Nabożeństwo odpustowe i Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
09.10.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe.
 

• W  zeszłym  tygodniu  podczas  zbiórki  na  Caritas  udało  się  nam  uzbierać  1335  zł,
za złożone ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.
 

• W tym tygodniu kancelaria parafialne będzie nieczynna.
 

• W poniedziałek  po  nabożeństwie  Różańcowym odbędzie  się  spotkanie  dla  Marianek.
Wraz z siostrą Karoliną zapraszamy wszystkie dziewczęta do dołączenia do Grupy Dzieci
Maryi w naszej parafii.
 

• W  środę  na  godzinę  19:30  zapraszam  członków  Duszpasterskiej  Rady  Parafialnej
na spotkanie na probostwie.
 

• W piątek przypada Dzień Edukacji  Narodowej,  na godzinę 18:00 zapraszam na Msze
Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców.
 

• W przyszłą  Niedzielę  będziemy  obchodzić  Uroczystość  św.  Jadwigi,  patronki  naszej
parafii. Uroczysta Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11:00. Słowo Boże
w  tym  dniu  wygłosi  do  nas  ks.  dr  hab.  Franciszek  Koenig,  wykładowca  Muzyki
Kościelnej na Uniwersytecie Opolskim oraz proboszcz parafii w Rusinowicach. Na sumę
odpustową  zapraszam  poczty  sztandarowe,  górników  do  niesienia  baldachimu  oraz
wszystkich parafian. 
 

• W związku z uroczystością odpustową w piątek 14 października odbędą się odwiedziny
chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii do środy włącznie. Rozpoczęcie odwiedzin
o godzinie 8:30 w Przezchlebiu.
 

• Przyszła Niedziela to także Niedziela Papieska, po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka
do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o owocach Soboru
Watykańskiego II a także o fenomenie ks. Jana Kaczkowskiego.

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



Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie lekcji religii w szkole

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej negatywnych postaw i opinii odnośnie
do lekcji religii w szkole Komisja Wychowania Katolickiego pragnie podkreślić katechetyczne
i  wychowawcze  znaczenie  szkolnego  nauczania  religii  i  dziękuje  wszystkim,  którzy  swoją
postawą podkreślają jego wartość.
 

1) Lekcja religii w szkole to przede wszystkim wielka troska Kościoła o wychowanie do wiary
dzieci i młodzieży. Kościół zaprasza w ten sposób młodych ludzi do pogłębiania swojej więzi
z  Bogiem.  Dzięki  nauce  religii  uczniowie  mają  możliwość  poznawania  wiedzy  o  Bogu,
kształtowania postaw wynikających z wyznawanej wiary i zostają przygotowani do głębszego
przeżycia spotkania z Bogiem na modlitwie i w sakramentach świętych. Lekcja religii pomaga
jednocześnie rodzicom w realizacji ich obowiązku katolickiego wychowywania swoich dzieci.
 

2)Nauczanie  religii  katolickiej  i  innych  wyznań  wspiera  wychowawczą  rolę  szkoły.  Dzięki
obecności lekcji religii w szkole możliwe jest integralne wychowanie człowieka: zarówno jego
sfery  intelektualnej,  fizycznej  oraz  –  co  bardzo  ważne  –  duchowej.  Podczas  tych  zajęć  ma
miejsce kształtowanie sumień, charakterów i postaw młodych ludzi. Nauka religii niesie ze sobą
wartości ogólnoludzkie takie jak braterska solidarność i potrzeba sprawiedliwości, a nawiązując
do treści  ewangelicznych uczy miłości  Boga i  bliźniego,  otwartości  na  drugiego człowieka,
empatii i współpracy, a także kształtuje bardzo potrzebne postawy społeczne.
 

3) Lekcja religii  znajduje również swoje uzasadnienie w naszej  kulturze,  która ma korzenie
chrześcijańskie. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak
wiara kształtowała naszą historię i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze karty historii.
Trzeba widzieć dzieła i wiarę wielu wielkich i mądrych ludzi, naszych wieszczów i bohaterów,
uczonych i  świętych,  ludzi  kultury  i  sztuki.  Nie  wolno nam zapominać,  że  nasze  dzieje  są
głęboko związane z wiarą w Boga.
 

4)  Drodzy  Uczniowie!  Zachęcamy Was wszystkich  do udziału  w organizowanych zajęciach
lekcji  religii  w  szkole.  Skorzystajcie  z  tej  szansy  na  lepsze  poznanie  Boga.  Jeśli  trzeba,
podejmijcie  wysiłek,  aby  pokonać  pojawiające  się  trudności.  Dziękujemy  Wam,  Drodzy
Uczniowie,  którzy  już  uczestniczycie  w  zajęciach  z  religii.  Swoją  postawą  dajecie  piękne
świadectwo własnej wiary.
 

5) Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii
w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół za troskę, aby nauczanie religii
odbywało  się  w  odpowiednich  warunkach.  Dziękujemy  katechetom,  którzy  ucząc  o  Bogu
i wychowując w duchu chrześcijańskich wartości codziennie towarzyszą dzieciom i młodzieży
w wędrówce przez życie. Dziękujemy rodzicom, którzy kierując się wiarą oraz będąc posłuszni
swojemu sumieniu troszczą się o formację religijną swoich dzieci posyłając je na lekcje religii.
 

6)  Chcemy  na  koniec  podkreślić,  że  wiara  jest  zawsze  wolnym  wyborem  człowieka.
Konsekwencją  wiary  jest  chęć  mówienia  o  Bogu,  któremu  się  zaufało.  Papież  Franciszek
przypomina:  „Pierwszą  motywacją  do  ewangelizacji  jest  miłość  Jezusa,  jaką  przyjęliśmy,
doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać.
Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania
jej, starania się, by inni ją poznali?” (Evangelii gaudium n. 264). Żeby o Jezusie mówić trzeba
Go lepiej poznać. Wybór lekcji religii daje możliwość takiego poznania i jest okazją do dawania
świadectwa przyjaźni z Chrystusem w naszych czasach. 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Bp Wojciech Osial - Przewodniczący


