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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI

W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  opowiedział  swoim  uczniom
przypowieść  o  tym,  że  zawsze  powinni  się
modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył
sędzia, który Boga się nie bał i  nie liczył się
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa,
która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń
mnie  przed  moim  przeciwnikiem”.  Przez
pewien  czas  nie  chciał;  lecz  potem  rzekł
do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się
z  ludźmi  nie  liczę,  to  jednak  ponieważ
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca
i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi.
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

(Łk 18, 1-8)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Jezus  stawia  bardzo  poważne  pytanie  o  autentyczność  naszej  modlitwy
i wypływającej z niej odpowiedzialności za trwanie wiary na ziemi.
Jezus zwraca się do swoich uczniów, by nieustannie się modlić. Czy w zabieganym
świecie,  niekończącej  się  ilości  spraw  jest  to  jakkolwiek  możliwe?  Czy  prośba
skierowana jest  do każdego z nas,  czy jedynie do specjalnie powołanych osób np.
duchownych i konsekrowanych, którzy w planie dnia mają godziny przeznaczone na
modlitwę?

Kiedy kochamy drugiego człowieka, to jest  oczywiste,  że nie możemy z nim
przebywać i  rozmawiać stale.  Jednak warunkiem trwałej  i  bliskiej  relacji  jest  wola
budowania więzi oraz „bycie” realne w różnych sytuacjach. Nie stworzymy mocnych
więzi,  odpornych  na  wszelkiego  rodzaju  burze  i  namiętności,  podczas  przelotnych
spotkań,  czy pisząc  SMS-y.  Podobnie  tworzy się  relację  z  Bogiem.  Trzeba chcieć.
Trzeba  ująć  ją  w  swoich  życiowych  planach.  Trzeba  mieć  na  nią  czas.  Wymaga
zaangażowania. Wiara dojrzewa w modlitwie. Zadajmy więc sobie pytanie: „Czy Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 



INTENCJE MSZALNE

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

17.10.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa
18:00 Za + rodziców Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, + brata Erharda, 

+  szwagra  Wolfganga,  ++  dziadków  Mainka,  Szczeponik,  Sikora  i  Cierlica  oraz  
++ z pokrewieństwa.

 

18.10.2022 WTOREK, Święto św. Łukasza, Ewangelisty
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Przez wstawiennictwo św. Łukasza w intencji pracowników służby zdrowia
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 + Alojzego Poloczek, + żonę Marię, ++ córki i ++ z pokrewieństwa.
4) Za ++ rodziców Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, 
za ++ wujków Alojzego i Henryka i + jego żonę, za + wujka Henryka, za ++ dziadków 
Goławski, Poloczek, Pieleń, Jagielnicki oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa
5) Za ++ rodziców Helmuta i Marię Grzeganek, męża Stanisława Łukasiewicza, brata 
Joachima Szmatloch i za dziadków z obu stron.
6) Za ++ dziadków z rodzin Halickich, Królikowskich, Grochla, Popela
i ++ z pokrewieństwa
7) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji rocznicy ślubu oraz urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.

19.10.2022 ŚRODA
18:00  Msza Święta Szkolna: Za + męża Joachima Skandy,  ++ rodziców Frydę i  Wacława  

Kopińskich, ++ Adelajdę i Rudolfa Skandy oraz za ++ z pokrewieństwa

20.10.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
18:00  Za + męża Helmuta Kapek, + teścia, ++ rodziców, dziadków, pokrewieństwo oraz za  

dusze w czyśćcu cierpiące

21.10.2022 PIĄTEK
12:00 Ślub rzymski: Beata Majer - Rafał Popela
18:00  Za ++ Karola,  Agnieszkę i  Gabrielę Sydow, ++ Konstantynę i  Augustyna Drzymota,  

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



22.10.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z okazji 85 urodzin Elźbiety z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej 
rodziny.

23.10.2022 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Herberta i Juliannę Hajda, Romana i Łucję Spende, ++ dziadków z obu 
stron, ++ szwagrów Jana i Jacka i ++ z pokrewieństwa

11:00  W intencji parafian  
14:30 Nabożeństwo odpustowe i Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16.10.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nabożeństwo Odpustowe i Różaniec.
 

• Także dziś  po  Mszach Świętych  odbędzie  się  zbiórka  do puszek na  Fundację  Dzieło
Nowego Tysiąclecia.
 

• Dziękuję ks.  Franciszkowi Koenigowi za przewodniczenie dzisiejszym uroczystościom
odpustowym w naszej  parafii,  za modlitwę i obecność wśród nas oraz za wygłoszone
Słowo Boże. Serdeczne Bóg Zapłać.
 

• W poniedziałek na godzinę 18:00 zapraszam młodzież klas I szkół ponadpodstawowych
na Mszę Świętą z racji 2. cyklu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
 

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

• Także w środę po Mszy Św. szkolnej – z okazji obchodzonego dziś Dnia Papieskiego –
odbędzie się przedstawienie w formie montażu słowno – muzycznego „Blask Prawdy,
wolności i miłości”, przygotowane przez dzieci naszej parafii.
 
 

• W  minioną  niedzielę  odbyło  się  Ogólnopolskie  liczenie  wiernych  w  kościołach.
W Niedzielnych  Mszach  Świętych  w  naszej  parafii  uczestniczyły  łącznie  444  osoby.
Według statystyk Urzędu Skarbowego, na terenie naszej parafii jest zameldowanych 2310
osób. Wynika z tego, iż do kościoła uczęszcza 19% parafian. Komunię św. w tym dniu
przyjęły 192 osoby.

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o pracy nauczycieli i
szacunku do nich, dziś do Gościa dołączona jest także kolejna płyta z Biblią Audio.



393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski 
w Kamieniu Śląskim

Przebieg procesu synodalnego oraz pomoc ofiarom wojny w Ukrainie były głównymi
tematami  393.  Zebrania  Plenarnego  Konferencji  Episkopatu  Polski,  które  odbyło  się
w dniach 11-12 października br. w Kamieniu Śląskim.

Zebranie Plenarne odbyło się w miejscu urodzenia św. Jacka, patrona diecezji opolskiej, co
związane było z obchodami 50-lecia jej utworzenia.

Głównym tematem Zebrania był trwający Synod o synodalności, a gościem specjalnym –
kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. W swoim wystąpieniu odniósł się
do  etapu  diecezjalnego  Synodu  i  wskazał  główne  kierunki  dalszych  prac  synodalnych.
Zaznaczył, że synodalność może skutecznie wesprzeć posługę biskupów w diecezjach.

Biskupi podkreślili znaczenie synodalności w Kościele. „Wskazali na potrzebę rozeznania
tego, co jest z Bożego Ducha w syntezach diecezjalnych i  syntezie krajowej” – czytamy
w  komunikacie.  „Potrzeba  zwłaszcza  praktyki  synodalności  na  poziomie  relacji
międzyludzkich: słuchania, dialogu, szczerości i przejrzystości” – napisali.

Wobec przedłużającej się wojny w Ukrainie, biskupi zwrócili uwagę, że można ulec pokusie
„zmęczenia”  pomaganiem  uchodźcom  i  ofiarom  konfliktu.  „Apelują  zatem  o  dalsze
zaangażowanie na ich rzecz w parafiach i  pomoc w ich społecznej adaptacji  do polskich
warunków” – podaje komunikat. „Po raz kolejny pasterze przypominają, że nie ma różnych
kategorii  uchodźców i migrantów, bo wszyscy mają tę samą godność osobową i wartość
w oczach Boga” – czytamy.

Odnosząc się do rosnącego zjawiska pielgrzymowania, biskupi zauważyli, że obliguje ono
kościelnych  organizatorów  pielgrzymek  do  profesjonalnego  podejścia  w  ich  organizacji.
„Program  pielgrzymek  musi  zawsze  gwarantować  głębokie  duchowe  przeżycie  wiary,
a  ułatwienia  i  uproszczenia  w  ich  organizacji  nigdy  nie  mogą  wpływać  na  obniżenie
bezpieczeństwa pielgrzymów” – napisali w komunikacie.

Biskupi zachęcili również młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie,
a także w spotkaniach organizowanych w diecezjach.

Zaapelowali  także,  aby  nie  zapominać  o  ubogich  w  naszych  parafialnych  wspólnotach.
„Przypomina nam o tym Światowy Dzień Ubogich, obchodzony w niedzielę 13 listopada.
Nową formą ubóstwa staje się m.in. ubóstwo energetyczne, na które winniśmy odpowiadać
pomocą w ramach naszych możliwości” – czytamy w komunikacie.
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