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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Gdy  Jezus  przyszedł  do  domu  pewnego
przywódcy  faryzeuszów,  aby  w  szabat
spożyć  posiłek,  oni  Go  śledzili.
I  opowiedział  zaproszonym  przypowieść,
gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca.  Tak mówił  do nich:  ”Jeśli  cię  kto
zaprosi  na  ucztę,  nie  zajmuj  pierwszego
miejsca,  by  czasem  ktoś  znakomitszy  od
ciebie  nie  był  zaproszony  przez  niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś
ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; i spotka
cię  zaszczyt  wobec  wszystkich  współbiesiadników.  Każdy  bowiem,  kto  się  wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił,
rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
Lecz  kiedy  urządzasz  przyjęcie,  zaproś  ubogich,  ułomnych,  chromych  i  niewidomych.
A będziesz szczęśliwy,  ponieważ nie mają czym tobie  się  odwdzięczyć;  odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14,1.7-14)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Jezus nawiązuje do tematu pychy wśród słuchaczy dość osobliwych – wśród faryzeuszy,
którzy  Go  uważnie  obserwowali,  czekając  na  jakieś  potknięcie,  gest  poświadczający
niewierność  Prawu  (zob.  Mk  3,1;  Łk  6,7;  20,20).  Jednak  to  Mistrz  przejął  inicjatywę,
piętnując ich postępowanie, do którego Prawo nie nawiązuje. Faryzeusze uważali bowiem,
że ze względu na swoją wyjątkowość i domniemaną, wynikającą z przestrzegania przepisów
Tory  Pisanej  i  Ustnej,  sprawiedliwość  przysługują  im  specjalne  przywileje  –  choćby
zaszczytne  miejsce  przy  stole  gospodarza.  Jezus  postrzega  takie  zachowanie  jako  wynik
pychy i w sposób niezwykle subtelny próbuje przekonać słuchaczy, że większe pożytki płyną
z zajmowania miejsc ostatnich. Ich żądza zaszczytów może doprowadzić do wstydu, pokora
natomiast  zdecydowanie  częściej  jest  nagradzana.  Z  jeszcze  bardziej  zaskakującą  uwagą
zwraca się do gospodarza uczty zauważając, że większa nagroda płynie z nieoczekiwania
zapłaty czy rewanżu, dlatego słuszniej zapraszać ubogich niż tych, którzy się odwdzięczą.
Nawiązuje  przy  tym  do  wiary  faryzeuszów  w  zmartwychwstanie,  wskazując,  że  takie
postępowanie może nie spotka się z nagrodą doczesną, ale z wieczną z całą pewnością tak.



INTENCJE MSZALNE 

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.

29.08.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
11:00 Za rodziców Tomasza i  Anastazję Boczar,  Konrada i  Marię Molenda, ++ braci  Ojca  

Antoniego  i  Franciszka,  +  bratową  Edytę,  +  siostrzenicę  Małgorzatę,  +  szwagra  
Fryderyka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

30.08.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  +  matkę  Lidię  Frychel,  ++  dziadków  Wiktorię  i  Emanuela  Wieczorek  i  ++
z pokrewieństwa.
2) Za + Joachima Cichorowskiego w rocznicę urodzin i za ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ Elżbietę i  Rajmunda Mainka, + męża Erharda Mainka, ++ rodziców Edytę  
i Wilhelma Kowolik  oraz za ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Elfrydę Szyszka w 30. dzień po śmierci.

31.08.2022 ŚRODA
8:00 Za ++ rodziców Herberta i Juliannę Hajda, Romana i Łucję Spende, ++ dziadków z obu 

stron, ++ szwagrów Jana i Jacka i ++ z pokrewieństwa.

01.09.2022 CZWARTEK
18:00 W intencji  uczniów  i  nauczycieli  z  prośbą  o  Boże  błogosławieństwo  i  wszelkie  

potrzebne łaski na rozpoczynający się rok szkolny

02.09.2022 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00  Za ++ rodziców Leokadię i Józefa Wolny, Angelę i Erwina Latusik, ++ ich rodziców,  

++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

03.09.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora kościoła
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
13:00 Ślub rzymski: Aleksandra Dudek - Krzysztof Krawiec
18:00  Za + syna Mariusza Szloserek, + męża Jana Szlosarek i  ++ rodziców Różę i  Józefa  

Piwelek i za dusze w czyśćcu cierpiące.
 

04.09.2022 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + Alojzego Szyguła (Msza św. ofiarowana od górników z par. w Ziemięcicach)
 
 

11:00  Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi w podziękowaniu za  
otrzymane łaski w intencji Sabiny i Damiana w 25 rocznicę ślubu z prośbą o opiekę,  
zdrowie i światło Ducha Świętego na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny,

14:30 Nieszpory



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28.08.2022

 

• W tym tygodniu  przypada  pierwszy  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.  W piątek  od
godziny 17:00 Okazja do Spowiedzi, w sobotę o godzinie 8:00 Msza Święta w intencji
czcicieli Różańca Świętego.

• W  czwartek  rozpoczynamy  nowy  rok  szkolny.  Zapraszam  wszystkich  uczniów,
nauczycieli i wychowawców na godzinę 18:00 na Msze Świętą w ich intencji, podczas
której pobłogosławimy również przybory szkolne. W tym dniu nie będzie Mszy Świętej
o godzinie 8:00.

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. informacje o nowych
dwudziestu kardynałach, których mianował papież Franciszek, a także o faktach i mitach
związanych z zatruciem Odry. 
 

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



KOMUNIKAT RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE W DNIU 25 SIERPNIA
 

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2022
r., na Jasnej Górze zebrała się ‒ pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego,
przewodniczącego  Konferencji  Episkopatu  Polski  ‒  Rada  Biskupów Diecezjalnych
KEP.  Głównym  tematem  obrad  było  zakończenie  diecezjalnego  etapu  Synodu
o synodalności oraz podsumowująca go synteza.
 

Synod  został  zainaugurowany  9  i  10  października  ubiegłego  roku  w  Rzymie
i przebiega pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja.
Dyskutując nad syntezą ogólnopolską zakończonych prac synodalnych w diecezjach,
biskupi dzielili  się  swoimi uwagami i  obserwacjami dotyczącymi dotychczasowego
przebiegu Synodu. Wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w ten proces,
dzieląc się radościami, trudnościami i problemami. W konsultacjach synodalnych, na
różnych  poziomach,  uczestniczyli  biskupi,  księża,  osoby  konsekrowane,  wierni
świeccy  zaangażowani  w  życie  parafii,  członkowie  wspólnot,  jak  również  osoby
wcześniej  nieangażujące  się  bezpośrednio  w  swoich  środowiskach  kościelnych.
Konsultacje  synodalne  stały  się  okazją  do  wyrażenia  troski  o  wspólnotę  Kościoła.
Biskupi  zastanawiali  się,  jak  najlepiej  wykorzystać  dotychczasowe  owoce
zakończonego procesu. Drogą do tego jest stałe i systematyczne budowanie Kościoła
synodalnego. Powinno się to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie
wspólnot lokalnych, przede wszystkim parafii.
 

Obrady biskupów diecezjalnych odbyły się  nazajutrz po dniu święta niepodległości
Ukrainy,  pół  roku  od  zbrojnej  agresji  Rosji  na  ten  kraj.  Po  raz  kolejny  pasterze
Kościoła podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność
tym  wszystkim,  którzy  przez  ostatnie  sześć  miesięcy,  w  różny  sposób,  pomagali
licznym  przebywającym  w  naszym  kraju  uchodźcom,  jak  również  tym,  którzy
pozostali w ogarniętym wojną kraju. Biskupi proszą o nieustanną modlitwę za Ukrainę
i  o  nastanie  pokoju  w  świecie.  Apelują,  aby  przedłużający  się  kryzys  wywołany
inwazją  nie  wygasił  w  nas  wyrażanej  na  wiele  sposobów  woli  pomocy  naszym
siostrom i braciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną. Postawa wobec nich
może być świadectwem naszej wiary i zaproszeniem na spotkanie z Chrystusem.
 

U  progu  nowego  roku  szkolnego  biskupi  diecezjalni  modlą  się  za  wszystkich
rozpoczynających naukę, a także za ich rodziców, katechetów i nauczycieli. Ludziom
pracującym na roli w czasie trwających żniw dziękują za ich ciężką pracę i troskę o to,
aby  nikomu  w  naszym  kraju  nie  zabrakło  chleba.  Modląc  się  wraz  z  licznymi
pielgrzymami  przed  obliczem  Czarnej  Madonny,  polecają  Bogu  przez  Jej
wstawiennictwo wszystkich Rodaków w kraju i za granicą oraz udzielają pasterskiego
błogosławieństwa.
 

Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 25 sierpnia 2022 roku


