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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Gdy Jezus  modlił  się  na  osobności,  a  byli
z  Nim  uczniowie,  zwrócił  się  do  nich
z  zapytaniem:  ”Za  kogo  uważają  Mnie  tłumy?”.
Oni  odpowiedzieli:  ”Za Jana  Chrzciciela;  inni  za
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych
proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za
kogo Mnie uważacie  ?”.  Piotr  odpowiedział:  ”Za
Mesjasza  Bożego”.  Wtedy  surowo  im  przykazał
i  napomniał ich,  żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć:
będzie  odrzucony  przez  starszych,  arcykapłanów  i  uczonych  w  Piśmie;  będzie  zabity,
a trzeciego dnia  zmartwychwstanie”.  Potem mówił  do wszystkich:  ”Jeśli  kto chce iść za
Mną,  niech  się  zaprze  samego  siebie,  niech  co  dnia  weźmie  swój  krzyż  i  niech  Mnie
naśladuje.  Bo  kto  chce  zachować  swoje  życie,  straci  je,  a  kto  straci  swe  życie  z  mego
powodu, ten je zachowa”.                                                                                       (Łk 9,18-24)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Inaczej niż u pozostałych Ewangelistów, po pierwszej zapowiedzi swojej męki przez
Jezusa  św.  Łukasz  nie  przywołuje  Jego  ostrego  konfliktu  z  Piotrem,  tylko  natychmiast
przechodzi do pouczenia skierowanego do wszystkich. Skąd to pominięcie? Otóż, wydaje
się, że każdy z Ewangelistów adresuje swe dzieło do uczniów innego typu. Marek, którego
tekst  jest  najstarszy  pisze  do tych,  którzy dopiero nawracają  się  na  chrześcijaństwo;  ich
wyobrażenia  o  Zbawicielu,  jak  u  Piotra,  wprost  zderzają  się  z  perspektywą  cierpienia.
Mateusz, którego tekst jest młodszy, pisze do tych, którzy już tę podstawową decyzję podjęli,
i  zaczynają życie w Kościele; ci,  z kolei,  zderzają się właśnie ze swoimi wyobrażeniami
o  idealnej  wspólnocie,  podczas  gdy  „real”  jest  zgoła  inny.  Wreszcie,  Łukasz  pisze  do
uczniów, którzy pomału podejmują odpowiedzialność za formację innych i  na tej  drodze
potrzebują  własnego  „doewangelizowania”;  oni  więc  w jakiejś  mierze  mają  już  za  sobą
i wybór Jezusa jako cierpiącego Mesjasza, i wybór Kościoła jako Jego Ciała. W każdym
razie, przed każdym  z tych domyślnych adresatów – którym odpowiadają nasze serca z ich
kondycją – rozpościera się horyzont naśladowania Jezusa ukrzyżowanego. W rozpoczętym
dziś  tygodniu,  niech ten horyzont ziszcza się  w pobożniejszym wykonywaniu porannego
znaku krzyża: „Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i działania znakiem
krzyża: «W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen». Ochrzczony poświęca cały swój
dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu Świętym
jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności” (KKK 2157).



INTENCJE MSZALNE 

 

19.06.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, + męża Engelharda, ++ teściów, siostrę, brata, 
szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

 

9:30 ODPUST W PRZEZCHLEBIU: W intencji parafian
 

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 50 urodzin Artura oraz 20 rocznicy ślubu Artura i Lilianny 
z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 
jubilatów i całej rodziny.

 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ

20.06.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + brata Józefa Mazur, ++ rodziców Eudokię i Stanisława Mazur, + siostrę Stanisławę, 

+ szwagra Franciszka Cichorowskiego, ++ dziadków i babcie z obu stron oraz
za wszystkich ++ krewnych

21.06.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
13:30 Pogrzeb: Ś.p. Alojzy Szyguła
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 ++ Różę Kalyta, rodziców Agnieszkę i Maksymialiana Janys, ++ teściów, + syna 
Pawła, brata Józefa, 5 szwagrów, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + męża Barnarda Samol, + syna Zygfryda Samol, ++ rodziców Knopik i Samol, 
za ++ 3 siostry, 3 szwagrów oraz + Edytę Szczeponik.
4) Za + syna Ronalda Szyguła w dniu urodzin.
5) Za ++ Różę i Józefa Switala (Msza św. ofiarowana od Hermana Stery).
6) Za + Elżbietę Szydło (Msza św. ofiarowana od rodziny Kowolik).
7) Za + Edytę Kloska, Wilhelma Kowolik, Lidię Dworaczek, Rose Frontzek, Waldemara 
Kusz, Marię Kapek, Rózę Switala, Waltera Biskupek, Jana Woś, Franciszka Kropsz oraz 
Natalię Sznapka (Msza Ofiarowana od Firmy Pogrzebowej „Elizjum” z Pyskowic)

22.06.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna:  

1) W intencji uczniów i nauczycieli z podziękowaniem za miniony rok szkolny.
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, o Dary Ducha Świętego 

 i opiekę Matki Bożej w dniu 15. urodzin.

23.06.2022 CZWARTEK, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
8:00 Do Bożej Opatrzności w intencji ks. Mateusza z okazji rocznicy święceń kapłańskich 

prosząc o Boże błogosławieństwo i wypełnienie woli Bożej w kapłańskiej posłudze.

24.06.2022 PIĄTEK, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od Agaty Kędziora z rodziną)
 

25.06.2022 SOBOTA, Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
18:00 Za + mamę Elźbietę Szczeponik w I rocznicę śmierci, za + męża Stefana, ++ rodziców 

Agnieszke i Wiktora Jaskulla, za ++ z pokrewieństwa Szczeponik, Jaskulla, Gwozdek 
i Rojowiec. - CHRZEST: Maria Stańczak



26.06.2022 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 45 rocznicy ślubu Soni i Joachima i 10 rocznicy ślubu Natalii 
i Marcina z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego dla jubilatów i całej rodziny.

 
 

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Krzysztofa Miczka z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Bożą dla całej rodziny.

 
 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19.06.2022

• Dziękujemy ks. Danielowi za obecność wśród nas, modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.
Po Mszy Św. Będzie można przyjąć błogosławieństwo prymicyjne z rąk ks. Daniela.
 

• W środę podczas Mszy Świętej szkolnej będziemy dziękować Bogu za kolejny miniony
rok szkolny, zachęcam wszystkie dzieci do udziału w tej Mszy Świętej.
 

• Do czwartku włącznie, po Mszach Świętych odbywać się będą procesje eucharystyczne
wokół kościoła, zachęcam do udziału.
 

• W czwartek będziemy obchodzić uroczystość Narodzenia Św, Jana Chrzciciela, natomiast
w piątek Uroczystość NSPJ.
 

• W sobotę  od  godziny  9:00  odbędą  się  przedwakacyjne  odwiedziny  chorych,  których
prosimy zgłaszać w zakrystii do środy włącznie.
 

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

• Są jeszcze wolne intencje na Lipiec i Sierpień, ich wykaz znajduje się w gazetce i na
naszej stronie parafialnej.
 

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Ziemięcicach  zaprasza  na  Piknik
Integracyjny  w Tęczowej  Dolinie.  Rozpoczęcie  w przyszłą  sobotę,  25.06.  o  godzinie
15:00. W programie m.in. zabawy i konkurencje dla dzieci, karaoke oraz wiele ciekawych
wystąpień i koncertów

  

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś dodatek specjalny na 100-lecie
przyłączenia  Górnego  Śląska  do  Polski,  w  którym  znajdziemy  opis  okoliczności
wkroczenia  Wojska  Polskiego  na  Górny  Śląsk,  różne  aspekty  funkcjonowania
województwa śląskiego w II RP, a także opis postaci pierwszego wojewody śląskiego,
marszałka Sejmu Śląskiego - Wojciecha Korfantego.
 

• Zmarł Sołtys Ziemięcic, ś.p. Alojzy Szyguła. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o 
godzinie 13:30. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Artur Sadura, z par. św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim
Izabela Korgel, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
 

Wojciech Przybysz, z par. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
Karolina Jendrysik, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach



WYKAZ WOLNYCH INTENCJI LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

DATA DZIEŃ GODZINA

01.07.2022 Piątek 18:00

06.07.2022 Środa 08:00

07.07.2022 Czwartek 08:00

08.07.2022 Piątek 18:00

09.07.2022 Sobota 18:00

14.07.2022 Czwartek 8:00

20.07.2022 Środa 8:00

21.07.2022 Czwartek 8:00

27.07.2022 Środa 8:00

28.07.2022 Czwartek 8:00

04.08.2022 Czwartek 8:00

10.08.2022 Środa 8:00

11.08.2022 Czwatek 8:00

15.08.2022 Poniedziałek (WNMP) 11:00

17.08.2022 Środa 8:00

18.08.2022 Czwartek 8:00

21.08.2022 Niedziela 11:00

24.08.2022 Środa 8:00

21.08.2022 Środa 8:00

Intencje można zamówić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, 
bądź też mailowo na adres podany poniżej.

 

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


