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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Gdy  Jezus  wraz  z  uczniami  i  sporym
tłumem wychodził  z  Jerycha,  niewidomy
żebrak,  Bartymeusz,  syn  Tymeusza,
siedział przy drodze. A słysząc, że to jest
Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze  głośniej  wołał:  "Synu  Dawida,
ulituj  się  nade  mną!"  Jezus  przystanął
i  rzekł:  "Zawołajcie  go".  I  przywołali
niewidomego,  mówiąc mu: "Bądź dobrej
myśli,  wstań,  woła  cię".  On  zrzucił
z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co
chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu
rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

(Mk 10, 46b-52)
        

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Symboliczna i inspirująca jest dla nas przemiana niewidomego pod Jerychem. Jego

uzdrowienie jest procesem, który następuje dzięki Jezusowi. To obecność Pana inicjuje ten
proces i jest jego motorem.

Spotykamy  Bartymeusza  siedzącego  przy  drodze.  Ewangelista  zestawia  tu  dwie
rzeczywistości:  dynamikę  drogi  i  statyczność  pozbawionego  wzroku  człowieka.  Życie
przechodzi obok żebraka, a on nie jest w stanie w nim uczestniczyć. Musi zadowolić się
jałmużną, która nigdy nie będzie pełnią życia. Pojawienie się Jezusa pobudza w Bartymeuszu
pragnienie  zmiany,  pragnienie  życia,  które  niewidomy  komunikuje  bardzo  ekspresyjnie,
krzycząc  do  Przechodzącego.  Próby  uciszenia  go  prowokują  krzyk  jeszcze  głośniejszy.
Bartymeusz nie może stracić tej okazji, bo przechodzi obok niego Życie wcielone! Także on
chce  żyć!  To pragnienie  zatrzymuje  przechodzącego  Jezusa  i  dynamizuje  ślepca.  Żebrak
zrywa się  na  nogi  i  idzie  do  Mistrza,  idzie  do życia.  Jezus  nie  zastępuje  go w tym, co
powinien uczynić dla siebie o własnych siłach. Współpraca to część procesu przemiany.

Następuje  spotkanie  pragnienia  ze  Źródłem.  Bartymeusz  staje  w obecności  Jezusa
i  zyskuje  nową  perspektywę  rzeczywistości,  nowy  ogląd  spraw,  Prawdę.  A potem  były
ślepiec idzie dalej za Jezusem. Już może uczestniczyć w życiu, bo odnalazł swoje miejsce na
Drodze.



INTENCJE MSZALNE 

 

24.10.2021 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3 siostry, + brata, 

++ 3 szwagrów, ++ dziadków, krewnych i znajomych.
 

11:00 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze a także o błogosławieństwo Boże dla Marzeny 
i Krzysztofa Matysiak z okazji 30 rocznicy ślubu. 

 

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 75 rocznicy urodzin Franciszka 
Długosz oraz za + żonę Urszulę i + syna Damiana

 

14:30 Różaniec

25.10.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Erharda Biskupek, ++ rodziców Martę i Franciszka Nietsch, + brata Karola, 

++ Annę i Roberta Fiołek, ++ Annę, Stanisława, Helmuta, Siegfrieda, Aneliese, 
Edeltraud, Annę Biskupek, ++ Gertrudę i Teofila Lissek i ++ z pokrewieństwa.

26.10.2021 WTOREK
18:00  Msza Święta zbiorowa:

1) Za + męża Adolfa Szyguła, ++ dwóch synów Sebastiana i Ronalda, ++ Marię, 
Stefana i Pawła Poloczek, ++ Anastazję, Stefana, Raincholda i Jana szyguła, ++ Anielę
i Mieczysława Lisieckich.
2) Za + Helenę Kmieć w 4 rocznicę śmierci.
3) Za ++ rodziców Pawła i Alicję Woźny, ++ dziadków Jarocki, Woźny oraz za 
wszystkich ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Herberta Kozioł (Msza ofiarowana od rodziny Edwrada Wolny z Siemianowic)
5) Za ++ rodziców, teściów, za ++ braci, ++ bratowe, ++ szwagrów i szwagierki, 
za ++ znajomych  ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
6) Za + wujka Gintera Wilczek w rocznicę urodzin, ++ wujków Ingberta i Ernesta, 
++ dziadków Wilczek, Thorz, za ++ Przemysława i Józefa.
7) Za ++ rodziców Różę i Piotra Kindel, ++ braci Henryka i Waltera, + siostrę Anielę 
i jej + męża Jerzego.
8) Za ++ teściów Marię i Fryderyka Grzegorczyk, + szwagra Pawła, za + Karola 
Latoskę, za ++ kapłanów.
9) Za ++ rodziców Łucja i Engielberta Cebula, Jadwigę i Wilhelma Woźnica, 
za ++ dziadków z obu stron, ++ 2 braci, + bratową, + szwagra i dusze w czyśćcu cierp.
10) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z okazji urodzin 
i 62 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.
11) Za + męża Gerarda Tomanek w dniu urodzin, + matkę Elżbietę Pawlas z okazji 
urodzin, + ojca Franciszka Pawlas w rocznicę smierci, + brata Achima, ++ dziadków 
z obu stron, ++ teściów Zofię i Józefa Tomanek, + szwagra Rajmunda, + ciocię Annę 
Thiller, + Reinhard Platzek i dusze w czyśću cierpiące.
12) Za + Otylię Piowczyk w II rocznicę śmierci, jej + męża Ignacego, + syna 
Świętosława, ++ rodziców z obu stron, ++ 3 siostry, ++ szwagrów oraz za wszystkich 
++ z pokrewieństwa.



27.10.2021 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Rajnarda Kusz w I rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców, 
za + Rajmunda Zych oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
 

28.10.2021 CZWARTEK, Święto św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza
18:00 Za + ojca Emila Michalik w 5 rocznicę śmierci i + matkę Joannę

29.10.2021 PIĄTEK
18:00 Za + męża Lucjana Dominiczak w I rocznicę śmierci
 

30.10.2021 SOBOTA
17:30 Różaniec
18:00 W intencji parafian

31.10.2021 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Klaczek, ++ Bernarda i Elźbietę, córkę Gabrielę 
Sydow, + męża Wilibalda, ++ jego rodziców, braci, + Władysławę Zachura, za wszystkich +
+ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigii z podziekowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dlasze a także o błogosławieństwo Boże dla Bronisławy i Piotra 
Krupińskich z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
 

14:30 Różaniec

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24.10.2021

• Dziś o godzinie 14:30, zapraszam na nabożeństwo Różańcowe.

• Dziś obchodzimy w kościele Niedziele Misyjną, która rozpoczyna tydzień misyjny,  
po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na Misje.

• Z  tyłu  kościoła  można  zakupić  znicze  Caritas  w  cenie  3  zł.  Dochód  zostanie
przeznaczony na bieżącą działalność Caritas

• W dniach 25-31 października Biskupi Gliwiccy na wezwanie papieża Franciszka udają
się z wizytą "Ad limina apostolorum" do Stolicy Apostolskiej, pamiętajmy o naszych
Biskupach w modlitwie.

• Można  już  składać  wypominki  za  zmarłych,  za  których  będziemy  się  modlić
na różańcu od 2 listopada.  Wyraźnie  wypisane kartki  proszę wrzucać  do skrzynek
na bocznych ołtarzach. 

• W związku z wrastającą liczbą zakażeń przypominam o obowiązku zakrywania ust
i  nosa  w przestrzeniach  zamkniętych,  w  tym także  w  kościele.  W naszej  gazetce
zamieszczony jest apel Przewodniczącego KEP w tej sprawie.

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o uzależnieniu od Facebooka oraz o papieżu Janie Pawle I,  który wkrótce zostanie
ogłoszony błogosławionym.



APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O PRZESTRZEGANIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH
W KONTEKŚCIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ UROCZYSTOŚCI 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Od  kilku  tygodni  zauważamy  w  Polsce  i  na  świecie  szybki  wzrost  zakażeń
koronawirusem, będący przejawem kolejnej fali pandemii.

 
Jak  informują  służby  medyczne  i  sanitarne,  sytuacja  epidemiczna  w  naszej

ojczyźnie jest zróżnicowana i w niektórych regionach Polski odnotowuje się większy
wzrost zachorowań.

Choć życie społeczne i gospodarcze zdają się toczyć w zwyczajnym rytmie, to
należy pamiętać, że nie zakończyła się jeszcze walka z epidemią. Dlatego właśnie cały
czas  należy wykazywać się  determinacją  i  konsekwencją  w przestrzeganiu zaleceń
sanitarnych.

Mając  na  uwadze powyższe,  w trosce  o  zdrowie  i  życie  nasze  oraz  naszych
bliźnich, w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz
zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm
i  zasad  sanitarnych,  zwłaszcza  o  noszenie  maseczek  ochronnych  w  przestrzeniach
zamkniętych.

Ponadto,  pragnę  raz  jeszcze  wyrazić  moją  wdzięczność  wobec  wszystkich
pracowników służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią.

Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się ocalić zdrowie i życie wielu osób.

 Stanisław Gądecki✠
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 22 października 2021 roku

-------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:30 – 19:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Nr rach.: 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


