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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:
"Przyszedłem  ogień  rzucić  na  ziemię  i  jakże
pragnę,  ażeby  już  zapłonął.  Chrzest  mam
przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?
Nie,  powiadam  wam,  lecz  rozłam.  Odtąd
bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym
domu:  troje  stanie  przeciw  dwojgu,  a  dwoje
przeciw  trojgu;  ojciec  przeciw  synowi,  a  syn
przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej,
a synowa przeciw teściowej". 

(Łk 12, 49-53)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam swoje Oblicze w sposób, do którego nie
przywykliśmy.  Zazwyczaj  wyobrażamy  sobie  Jezusa  jako  Boga  miłości,  dobra
i pokoju. Skąd zatem bierze się ten brutalny konflikt, o którym On mówi w dzisiejszej
Ewangelii? Od razu musimy zastrzec, że choć jest to konflikt realny, to nie jest on
zamierzony przez Jezusa. Natomiast Jezus jest świadomy jego istnienia, świadomy, że
jest on nieunikniony, a nawet pragnie, żeby on już się rozpoczął.
W rzeczywistości  konflikt  ten  został  zapowiedziany  już  w  raju,  kiedy  po  upadku
pierwszych ludzi Pan Bóg zwrócił się do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między
ciebie  i  niewiastę,  pomiędzy  potomstwo  twoje  i  potomstwo  jej”  (Rdz  3,  15).  Ta
nieprzyjaźń rozgrywa się wprost na naszych oczach. Jakże często czyjaś wiara, proste
przejawy  religijności,  czy  ewangeliczna  motywacja  czynów  wywołują  drwiny
i wrogość. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że jest to sprawa poglądów
każdego człowieka, ale niekiedy nieproporcjonalna siła tej wrogości sugeruje, że może
być ona inspirowana przez wroga zbawienia ludzkiego - szatana.
Najobszerniej  ten  konflikt  opisany  jest  w  Księdze  Apokalipsy.  Tam  właśnie
zmartwychwstały  Chrystus  otwiera  księgę  zapieczętowaną  siedmioma  pieczęciami
i inicjuje proces, który doprowadzi do zwycięstwa królestwa Bożego.
Nam, chrześcijanom, potrzebna jest taka właśnie szeroka wizja tego konfliktu, abyśmy
umieli czytać otaczającą nas rzeczywistość i nigdy nie tracili nadziei w Bożą obecność.



INTENCJE MSZALNE 

14.08.2022 XX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + męża Helmuta Biskupek w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
 
 

11:00  Za  +  męża  Tadeusza  Klimala  w  3  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  z  obu  stron  
i ++ rodzeństwo. 

- CHRZEST: Róża Marta Wojtyłko

15.08.2022 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
8:00 Za ++ Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, ++ dziadków Wilczek-Kocjan, ++ Józefa Roberta, 

Annę i Karola Wicha, ++ Rutę i Henryka Kudlek
11:00 Do Bożej  Opatrzności  za wstawiennictwem św. Jadwigi  w intencji  Sabiny i  Roberta  

Sławicki z okazji 10. rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski,
z  prośbą  o  dalsze  Boże  prowadzenie  w  zdrowiu,  miłości  i  pokoju  oraz  o  Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

 

16.08.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Herberta Kozioł w I rocznicę śmierci.
2) 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.
3) Za + męża Joachima Skandy, ++ rodziców Frydę i Wacława Kopińskich, ++ Adelajdę 
i Rudolfa Skandy oraz za ++ z pokrewieństwa.
4) Za + męża Józefa, + matkę Gertrudę, ++ teściów, ++ dziadków i ++ z rodziny.

- Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi

17.08.2022 ŚRODA, Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona metropolii
8:00 Za + Zbigniewa Smolarz (Msza św. ofiarowana od Klaudiusza)

18.08.2022 CZWARTEK
8:00 Za ++ Johanne, Krystynę i Romana Miczka, Edytę i Emila Wilczek i ++ 3 szwagrów.

19.08.2022 PIĄTEK
18:00  Za ++ Agnieszkę, Karola i  Gabrielę Sydow, ++ Konstantynę i  Augustyna Drzymota,  

++  Elżbietę  i  Bernarda  Kłaczek,  ++  Krystynę  i  Józefa  Choroba  i  dusze  w  czyśćcu  
cierpiące.

20.08.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
18:00 Za ++ rodziców Jerzego i Helenę Korgel, + brata Ditra, ++ dziadków Korgel i Liszka, 

za wszystkich ++ z pokrewieństwa
 

21.08.2022 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ Agnieszkę i Józefa Buchta, + męża Erwina, + syna Rolanda, ++ teściów, szwagrów 
i szwagierki, + siostrzenicę Kornelię i ++ z pokrewieństwa.

 
 

11:00  Za  ++  rodziców Irenę  i  Franciszka  Wnęk,  ++  Lucjana  i  Stanisławę  Knop,  +  brata  
Ryszarda.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14.08.2022

 

• W Poniedziałek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze Święte jak w każdą
niedzielę. Zapraszam także do uczestnictwa w Metropolitalnym Odpuście w Sanktuarium
w Rudach Raciborskich. Zaproszenie naszego biskupa do uczestnictwa w tym wydarzeniu
znajduje się w naszej gazetce.

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

• W środę przypada uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii.

• W  czwartek  wyrusza  Gliwicka  Piesza  Pielgrzymka  na  Jasną  Górę.  Rozpoczęcie
w kościele katedralnym o godzinie 8:00, zakończenie w sobotę na Wałach Jasnogórskich
o godzinie 15:00. Pielgrzymi mogą składać swoje bagaże w środę, od godz. 19:00 do
20:00, w parafii MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Koszt bagażu 25 zł. Powrót
z Jasnej Góry we własnym zakresie.

• Przypominam że we wtorek 16 sierpnia o godzinie 18:00 w Bibliotece Gminnej odbędzie
się Zebranie Wiejskie Sołectwa Ziemięcice w celu przeprowadzenia wyborów na Sołtysa
oraz rozdziału środków funduszu sołeckiego. 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. rozważanie o ziemskim
zakończeniu życia Maryi, a także kolejna część Biblii Audio.
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Krzysztof Krawiec, z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Aleksandra Dudek, z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

Rafał Popela, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Beata Majer, z par. św. Ludwika Króla i WNMP w Panewnikach

Mateusz Kalla, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Katarzyna Patycka, 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 2502



Zaproszenie Biskupa Gliwickiego na obchody Metropolitalnego
Odpustu w Rudach „Uczcijmy naszą Pokorną Matkę”

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze, wraz z osobami życia konsekrowanego, 
Umiłowani Siostry i Bracia!

Czas  sierpniowy wyznacza  wspólne  metropolitalne  spotkanie  w dawnym opactwie
cystersów  w  Rudach.  To  święty  czas,  by  pogłębić  nasze  zawierzenie  naszej  Matce
i Królowej, która od wieków jest czczona w tym świętym miejscu. Dla naszej młodej ciągle
diecezji,  cieszącej  się  30  latami  istnienia,  to  miejsce  jest  punktem oparcia  i  nadziei  na
pogłębienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Bez Niego nasze życie
nie zdołałoby zbudować dojrzałego kształtu postępowania każdego z nas, by przyczyniać się
do wzmacniania dobra i prawdy między nami. Dlatego śpieszymy do Tej,  która w Kanie
Galilejskiej orędowała za nami u swego Syna, i która wytrwała do końca ziemskiego życia
swego  Syna,  aż  pod  krzyżem  przyjęła  nowe  zadania,  by  z  woli  umierającego  Syna
i  Zbawiciela  w osobie  umiłowanego ucznia  Jana  wziąć  za  swoje  dzieci  nas  wszystkich.
Z  tego  płynie  ważne  przypomnienie,  że  z  Maryją  pokonamy  wszystkie  nasze  słabości
i przetrwamy wśród niełatwych warunków, jakie sami sobie stwarzamy.
 

W 30. roku aktywnej obecności naszej diecezji gliwickiej będziemy nade wszystko
przybywać  do  Pokornej  Pani  Rudzkiej  z  uczuciem  głębokiej  wdzięczności,  że  możemy
śmiało przystąpić do tronu Łaski, spływającej w tym świętym miejscu. Polecać będziemy
wszystkich mieszkańców naszej diecezjalnej wspólnoty, by mieli odwagę dawać odważne
świadectwo  wiary,  wzmacnianej  nadzieją,  by  tym  sposobem  budować  pełne  miłości
społeczeństwo,  zdolne  wnosić  dobro  i  prawdę  we  wszystkie  dziedziny  naszego  życia.
Pamiętać  będziemy  w  modlitewnych  prośbach  o  wzbudzenie  nowych  powołań
do  kapłaństwa,  do  życia  konsekrowanego,  ale  też  do  dojrzałego  i  odpowiedzialnego
małżeństwa. 
 

Utrwalonym  już  zwyczajem  w  naszej  Metropolii  Katowickiej  modlitwom
Pielgrzymów  polecać  będziemy  Księży  Biskupów,  przeżywających  swoje  jubileusze:
arcybiskupa  seniora  Alfonsa  Nossola  z  Opola  w  90.  rocznicę  urodzin  i  w  65.  rocznicę
przyjęcia  święceń  kapłańskich,  wzmocnionych  sakrą  biskupią  przed  45  laty;  pamiętać
będziemy o arcybiskupie seniorze Damianie Zimoniu w 65. rocznicę święceń kapłańskich
i  30.  rocznicę nominacji  arcybiskupiej;  z  wyrazami szacunku i  zapewnienia  o modlitwie
wypraszać będziemy nadprzyrodzone łaski w 75. rocznicę urodzin biskupa Pawła Stobrawy
z  Opola,  w  70.  urodziny  biskupa  Marka  Szkudły  oraz  55.  urodziny  biskupa  Grzegorza
Olszowskiego z Katowic; do nich i ja dołączam w roku osiągnięcia 75 lat życia i Złotego
Jubileuszu Kapłaństwa.
 

Z tej okazji zapraszam do wspólnej modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Pokornej
w Rudach w uroczystość patronalną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia
na godzinę 11.00 na uroczystą sumę, sprawowaną na dziedzińcu dawnego opactwa, podczas
której  Słowem Bożym podzieli  się  z  nami biskup opolski  Andrzej  Czaja.  O godz.  15.00
w kościele wyśpiewamy uroczyste Nieszpory, wieńczące wspólne modlitewne spotkanie.
 

Oczekując na Kochanych Pielgrzymów, z serca wszystkim już dzisiaj błogosławię.
Wasz Biskup
+ Jan Kopiec


