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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  przemierzał  miasta  i  wsie,  nauczając
i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go
zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"
On  rzekł  do  nich:  "Usiłujcie  wejść  przez  ciasne
drzwi;  gdyż wielu,  powiadam wam,  będzie  chciało
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi
zamknie,  wówczas,  stojąc  na  dworze,  zaczniecie
kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz
On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy
zaczniecie  mówić:  „Przecież  jadaliśmy  i  piliśmy
z  Tobą,  i  na  ulicach  naszych  nauczałeś”.  Lecz  On
rzecze:  „Powiadam wam, nie  wiem, skąd jesteście.
Odstąpcie  ode  Mnie  wszyscy,  którzy  dopuszczacie  się  niesprawiedliwości!”  Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków
w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".                                                (Łk 13, 22-30)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Dzisiejsza Ewangelia daje nam jednocześnie słowa przestrogi i nadziei. Najpierw przestrogi
– bo nawet ten, któremu wydaje się, że jest blisko Jezusa, może rozminąć się z Ewangelią.
Może  nawet  brać  udział  w  wielkich,  spektakularnych  wydarzeniach  wiary,  nawet
przyjmować sakramenty święte, ale tak naprawdę nie chcieć przejść przez głęboką drogę
nawrócenia, zmiany myślenia, rozwoju w miłości. Grozi nam przeżywanie wiary "lekko",
przyjemnie, szukanie wrażeń, nawet pięknych i religijnych, tylko dla własnego zadowolenia.
Potrzebujemy ciągle mocnego oparcia w modlitwie słowem Bożym i relacji sakramentalnej
z Chrystusem, ale jednocześnie weryfikacji poprzez szczery rachunek sumienia – czy święte
rzeczy,  które  poznaję,  w których mam udział,  zaowocowały  konkretnym trudem miłości
dzisiaj? Prawdziwe chrześcijaństwo jest wchodzeniem przez ciasną bramę – ale tą bramą jest
sam Chrystus, którego Najświętsze Serce jest dla nas szeroko otwarte, który sam uczynił
krzyż bramą do nieba. Słowa nadziei dotyczą powszechności zbawienia, którą zapowiada
prorok Izajasz oraz psalmista. Ci, których nie spodziewamy się w niebie - dzisiaj niepobożni,
niepoukładani, mogą okazać się z czasem gorliwsi, niż ci, którzy są całkowicie przekonani
o tym, że dobrze znają  Chrystusa.  Pan Jezus mówi o wielkiej  wspólnocie zgromadzonej
"przy stole". Znakiem i zapowiedzią tego stołu jest Najświętsza Eucharystia, która jednoczy
cały Kościół i prowadzi nas do udziału w uczcie niebieskiej.



INTENCJE MSZALNE 

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.

- CHRZEST: Helena Agata Janik

22.08.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie NMP Królowej
11:00 Za + Franciszka Ibrom w rocznicę śmierci, za jego + żonę Helenę, ++ ich rodziców,  

dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 

23.08.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ Józefa Bednorz, + córkę Bernadetę oraz za ++ z pokrewieństwa.
2) Za + matkę Matyldę Skrzypczyk, + ojca Mariana Skrzypczyk, + teścia Karola Spende 
i ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Romana i Hildegarde Rduch, za ++ z pokrewieństwa oraz dusze  
w czyśćcu cierpiące.
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 
jubilatów i całej rodziny z okazji 40. rocznicy ślubu Andrzeja i Grażyny i 13. rocznicy 
ślubu Joanny i Krzysztofa.
5) Za + ojca Eryka Dobias z okazji urodzin, + matkę Hildegardę, ++ dziadków z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.
6) Za ++ rodziców Emilię i Józefa Malecko, ++ Mariannę i Józefa Sobczyk oraz za ++
z pokrewieństwa.
7)  Za  +  męża  Józefa  Mularczyk  w  15.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  z  obu  stron,
++ 5 braci, ++ Teresę i Adolfa Walczuch, Hildegardę Serich, Eugeniusza Królickiego i za 
wszystkich ++ z pokrewieństwa.
8) Za + Alojzego Szyguła od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Ziemięcic).
9) Za + męża Adama, ++ rodziców i rodzeństwo i wszystkich ++ z rodziny.

24.08.2022 ŚRODA, Święto św, Bartłomieja, apostoła
8:00 Za ++ rodziców Klarę i Herberta Szyja, Annę i Pawła Lis oraz za ++ z pokrewieństwa.

25.08.2022 CZWARTEK
8:00 Za + mamę Irenę Krupińską w rocznicę  śmierci,  za ++ z  rodziny Krupiński,  Turek,  

Droździok, Sławik, Poloczek i Moczygęba i ++ z pokrewieństwa

26.08.2022 PIĄTEK, Uroczystość NMP Częstochowskiej
18:00  Za ++ Antoniego i Klarę Griksa, ++ ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa  

Liszka, Griksa

27.08.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Moniki
13:00 Ślub rzymski: Karolina Jendrysik - Wojciech Przybysz
14:30 Ślub rzymski: Ewelina Przybyła - Tomasz Frej
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o zdrowie, radość 

i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji 30. rocznicy ślubu Małgorzaty 
i Andrzeja.

 



28.08.2022 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za  ++  Józefa,  Roberta,  Annę  i  Karola  Wicha,  ++  Edytę,  Emila  i  Alfreda  Wilczek  
i ++ Rutę i Henryka Kudlek

 
 

11:00  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  MB  Wniebowziętej  i  św.  Jadwigi  
w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji rocznicy ślubu Moniki i Janusza z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21.08.2022

 

• W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

• We piątek przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej.

• W sobotę zachęcam do udziału w Dożynkach w Przezchlebiu. Rozpoczęcie o godzinie
16:30  nabożeństwem  w  kapliczce  w  Przezchlebiu,  po  którym  rozpocznie  się  wiele
atrakcji. Szczegóły na plakatach, zachęcam do udziału.

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  o  duchowym
wymiarze  tragedii  autokaru  z  pielgrzymami  do  Medjugorie  oraz  o  projekcie
czterodniowego tygodnia pracy.
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

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



ŚWIĘTA MONIKA
  

Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna
Afryka),  w  rodzinie  rzymskiej,  ale  głęboko
chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją
za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady
miejskiej w Tagaście. Małżeństwo nie było dobrane.
Mąż miał  charakter  niezrównoważony i  popędliwy.
Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i troską
umiała  pozyskać jego serce,  a  nawet  doprowadziła
go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna
- Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza
i córkę, której imienia historia nam nie przekazała.
Nie znamy także imion innych dzieci.

W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 lat. Zaczął się dla niej okres
16 lat,  pełen niepokoju i  cierpień.  Ich przyczyną był  Augustyn.  Zaczął  on bowiem
naśladować ojca,  żył  bardzo swobodnie.  Poznał  jakąś  dziewczynę;  z  tego związku
narodziło  się  nieślubne  dziecko.  Ponadto  młodzieniec  uwikłał  się  w  błędy
manicheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą
i  płaczem błagając  dla  niego  u  Boga  o  nawrócenie.  Kiedy  Augustyn  udał  się  do
Kartaginy dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka poszła za nim. Kiedy
potajemnie  udał  się  do  Rzymu,  a  potem  do  Mediolanu,  by  zetknąć  się
z najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła syna. Pewien biskup na
widok jej łez, kiedy wyznała mu ich przyczynę, zawołał: "Matko, jestem pewien, że
syn tylu łez musi powrócić do Boga". To były prorocze słowa. Augustyn pod wpływem
kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie.
Szczęśliwa  matka,  zaraz  po  spełnieniu  misji  swojego  życia,  mogła  już  odejść  po
nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po
kilku dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej, jej syn, św. Augustyn nam nie
przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych słowach.
Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej grobowcu umieszczono
napis  w  sześciu  wierszach  nieznanego  autora.  W 1162  r.  augustianie  mieli  zabrać
święte  szczątki  Moniki  do Francji  i  umieścić je  w Arouaise pod Arras.  W 1430 r.
przeniesiono  je  do  Rzymu  i  umieszczono  w  kościele  św.  Tryfona,  który  potem
otrzymał nazwę św. Augustyna. Św. Monika jest patronką kościelnych stowarzyszeń
matek  oraz  wdów.  Pierwotnie  wspomnienie  św.  Moniki  w  Kościele  katolickim
obchodzono 4 maja w wigilię domniemanego nawrócenia św. Augustyna. W czasie
reformy  kalendarza  w  1969  roku  zostało  przeniesione  na  dzień  27  sierpnia
(a wspomnienie jej syna, św. Augustyna przeniesiono na 28 sierpnia).

W ikonografii  św.  Monika  przedstawiana  jest  w  stroju  wdowy.  Jej  atrybutami  są
książka, krucyfiks, różaniec.


