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NIEDZIELNA EWANGELIA
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na

próbę, zapytał:  ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział:  ”Co jest napisane
w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana
Boga  swego  całym  swoim  sercem,  całą  swoją  duszą,  całą
swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak
siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział.
To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując
do tego,  rzekł:  ”Pewien człowiek schodził  z  Jerozolimy do
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz
jeszcze  rany  mu  zadali  i  zostawiwszy  na  pół  umarłego,
odeszli.  Przypadkiem  przechodził  tą  drogą  pewien  kapłan;
zobaczył  go i  minął.  Tak samo lewita,  gdy przyszedł  na to
miejsce  i  zobaczył  go,  minął.  Pewien  zaś  Samarytanin,  będąc  w  podróży,  przechodził
również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył
mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych
trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On
odpowiedział:  ”Ten,  który  mu  okazał  miłosierdzie”.  Jezus  mu  rzekł:  ”Idź,  i  ty  czyń
podobnie”.                                                                                                             (Łk 10,25-37)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Jezus  chwali  uczonego za  dobrą  znajomość  Prawa.  Zwraca  jednak  uwagę,  że  nie
wystarczy  „znać”  Boże  Prawo.  „To  czyń,  a  będziesz  żył”:  trzeba  swoje  wykształcenie
zamienić na postawę miłości. Zapytam siebie, jak często czytam i rozważam Słowo Boże?
Czy  Słowo  Boże  porusza  moje  serce?  Czy  zmienia  moje  życie?  Wysłuchaj uważnie
przypowieści  Jezusa.  Pomyśl,  że  opowiada  ją  dla  Ciebie.  Spróbuj  sięgnąć  pamięcią  do
najważniejszych  wydarzeń  swojego  życia,  w  których  musiałem  udzielić  pomocy
potrzebującemu.  Kto  był  tym  potrzebującym?  Przypomnij  sobie  jego  twarz,  jego  biedę,
cierpienie  i  prośbę  o  pomoc.  Jaką  postawę  najczęściej  zajmowałeś:  kapłana,  lewity,
Samarytanina?  Szczerze  wyznaj przed  Jezusem  swoje  największe  zaniedbania  w miłości
wobec  bliskich.  Zastanów się,  co  najczęściej  oziębia  twoją  wrażliwość  serca  (gniew,
nienawiść, lenistwo, obojętność, skupianie uwagi na sobie, lęk...)?  Gorąco poproś  Jezusa
o dar serca wrażliwego na ludzką biedę.



INTENCJE MSZALNE 

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

11.07.2022 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
18:00 Za  ++  Gertrudę  i  Teofila  Lissek,  +  Erharda  Biskupek,  ++  jego  rodziców  Annę  

i Stanisława, ++ braci Helmuta, Siegfrida, ++ szwagierki Edeltraudę, Anneliese, Annę  
Biskupek, za ++ rodziców Martę i Franciszka Nietsch, + brata Karola, ++ Annę i Roberta 
Fiołek i ++ z  rodzin Biskupek, Nietsch i Galonska.

12.07.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, męczennika
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Marię Poloczek, + męża Alojzego, ++ córki i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + żonę Danutę Nogielską,  + syna Roberta,  ++ rodziców Wojciecha i  Gabrielę  
Nogielskich, ++ teściów Henryka i Gabrielę Nowok oraz za ++ z pokrewieństwa.
3) Za +  matkę Elżbietę Szydło w 30 dzień po śmierci, za + ojca Jana.
4) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla 
całej rodziny z okazji 50. urodzin Iwony oraz 25. rocznicy ślubu Iwony i Romana.
5) Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
6)  Za  + Siegberta  Mróz,  +  syna  Dariusza,  ++ Martę,  Wilhelma,  Jerzego,  Wilibalda,  
Rajnholda Mróz, ++ Maksymiliana, Luizę Miczka, + Jana Cieślik, + Waldemara Kusz,  
+ Pawła Włodarczyk, + Józefa Giebel i ++ z pokrewieństwa.
7) Za + Wernera Grzeganek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ul. Mikulczyckiej).
8)  Za++  rodziców  Alfreda  i  Adelajdę  Koziol,  +  Ewalda  Fliegel,  ++  dziadków,  
pokrewieństwo i dusz w czyśćcu cierpiące.

13.07.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta
8:00 Za ++ Romana, Roberta, Rose Frontzek oraz za ++ z pokrewieństwa Frontzek-Szczeponik

14.07.2022 CZWARTEK
8:00 Za + męża Jana Jezusek, ++ Łucję i Ernesta Konietzny, ++ Monikę i Józefa Jezusek 

i ++ z pokrewieństwa.

15.07.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
18:00  Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od Stanisława Stanisławskiego  

z rodziną)

16.07.2022 SOBOTA, Wspomnienie NMP z Góry Karmel
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Annelise i Johanesa Gralla, ++ rodziców i dziadków.

- Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi



17.07.2022 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 1) Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3 siostry, brata, 3 szwagrów,
 ++ dziadków, krewnych i znajomych. 
2) Za + Alojzego Szyguła w 30 dzień po śmierci.

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi  i św. Anny, z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i  błogosławieństwo Boże z okazji urodzin syna  
Christopha Krug, za ++ dziadków Erykę i Ernesta Szymaczek, za ++ Elisabeth i Peter
Krug,  +  ciocie  Edytę,  ++  wujków  Franciszka  Szymaczek  i  Antoniego  Bielesz
oraz + kuzynkę Urszulę Broja. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10.07.2022

 

• W sobotę przypada 16. dzień miesiąca, o godzinie 18:00 Msza Święta zbiorowa, a po niej
nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.
 

• Dziękuję  Panu  Markowi  Golbik  i  Sebastianowi  Nicz  za  prace  związane  z  wymianą
oświetlenia wokół figury św. Jadwigi, znajdującej się w prezbiterium.
 

• W wyniku zaistniałej  sytuacji  związanej z trudnościami przy zakupie węgla na opał -
zwłaszcza z wysoką ceną zakupu, zwracam się z prośbą do górników, czy też innych
osób, które miałyby możliwość odsprzedania talonów na węgiel, by w tym celu zgłosiły
się do mnie. Dzięki temu będziemy mogli zakupić węgiel na sezon zimowy, by ogrzać
nasz kościół.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  artykuł  o  regule św.
Benedykta, a także kolejna płyta z Biblią Audio.  
 

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

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



ŚWIĘTY BENEDYKT – ŚWIĘTY Z REGUŁY
Odrobina  zakwasu  zakwasza  całe  ciasto czytamy

w Ewangelii.  Takim właśnie zakwasem, który wywołał istną
rewolucję dziejowo-kulturową, był św. Benedykt — człowiek
urodzony  w  prowincjonalnym  miasteczku  Nursja
w środkowych Włoszech, który rozpoczynając swoją duchową
drogę,  pragnął  jedynie  spotkania  z  Bogiem.  Co  jednak
sprawiło,  że  ten spokojny i,  zdawałoby się,  pragnący raczej
odosobnienia  niż  roli  duchowego  przywódcy  święty
pozostawił  po  sobie  tak  wielkie  dziedzictwo? W czym tkwi
sekret  nauki  Patriarchy  Mnichów  i  równocześnie  inicjatora
jednego z najstarszych zakonów w Kościele katolickim?
O  św.  Benedykcie  na  przestrzeni  dziejów  pisano  wiele,

tworząc  znakomite  dzieła  hagiograficzne  i  ascetyczne,  które
inspirowały  i  pobudzały  do  jeszcze  większej  gorliwości  niezliczone  pokolenia  mnichów
i mniszek. Niemniej faktem jest, że o samym życiu Benedykta z Nursji wiemy stosunkowo
niewiele.  Najwięcej  informacji  dostarczy  nam  druga  księga  Dialogów  św.  Grzegorza
Wielkiego,  który  sam  osobiście  nie  spotkał  się  z  mężem  Błogosławiony  z  łaski  Bożej
i z imienia, jak go nazywa. Mimo wszystko coś sprawiło, że historia nie tylko nie zapomniała
o nim, ale utrwaliła w sposób niezatarty pamięć o tym niezwykłym świętym. Na czym polega
owa niezwykłość? Może zabrzmi to trochę banalnie, ale właśnie na tym, że św. Benedykt
nigdy nie pragnął dla siebie rozgłosu, nadzwyczajności czy powszechnej czci. Jego sekret
tkwi  w prostocie,  w ewangelicznym posłuszeństwie  nauce  Zbawiciela  i  w  pokoju,  który
z tego czerpał. Podczas gdy w jego czasach wielu starało się zakładać wspólnoty i tworzyć
dla nich reguły, on postanowił „uciec ze świata” i wieść życie pustelnika, do którego miał
zdecydowany sentyment. To właśnie w zaciszu własnej pustelni dojrzewało serce młodego
wówczas Benedykta, który porzucił studia w Rzymie, karierę i wpływy, jakie dawała mu jego
dobrze sytuowana rodzina, aby niepodzielnym sercem służyć Bogu. Niewielka grota skalna
w Subiaco, znajdująca się blisko 65 kilometrów od Rzymu, stała się istną kuźnią, z której
wyszedł  człowiek  obdarzony  „duchem  wszystkich  sprawiedliwych”,  sprawca  licznych
znaków i cudów, które odnotowuje święty Grzegorz Wielki. Im bardziej Benedykt w swojej
prostocie i pokorze starał się oddalić od zgiełku świata, tym mocniej jaśniała jego świętość
i tym usilniej ludzie mu współcześni pragnęli się z nim spotkać, a niektórzy z nich również
go naśladować. To właśnie w taki sposób narodziła się pierwsza grupa uczniów, z którymi
zakładał klasztor w Subiaco, a następnie na Monte Casino. Przejęty iście ojcowską troską nie
ustępował w staraniach o zbawienie powierzonych sobie owiec. Dla nich to napisał Regułę,
która w gruncie rzeczy była zebraniem doświadczenia bądź to poprzedzających Benedykta
mistrzów duchowych, bądź to jemu współczesnych. Jego postawa życiowa, która stanowiła
owoc  dojrzałej  modlitwy  i  kontemplacji,  nie  tylko  wywierała  olbrzymi  wpływ  na  jego
uczniów, ale oddziaływała daleko poza murami klasztoru i sprawiła, że model wypracowany
przez św. Benedykta stał się powszechnie szanowany i postrzegany jako swoista gwarancja
zbawienia  dla  tych,  którzy  będą  wiernie  przestrzegać  wskazówek  i  zaleceń  zawartych
w Regule, żyjąc w „szkole służby Pańskiej” pod wodzą opata. Św. Benedykt z Nursji dożył
swoich dni za murami Monte Cassino, w klasztorze, który budował własnymi rękoma, wśród
uczniów, których sam wybrał, nauczał, oblekał w szaty zakonne, z którymi pracował i modlił
się. I choć od śmierci św. Benedykta z Nursji minęło już ponad 1500 lat, to jednak pamięć
o nim jest wciąż żywa i trwa we wspólnotach.


