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NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus  ukazał  się  znowu  nad  Morzem

Tyberiadzkim.  A ukazał  się  w  ten  sposób:
Byli  razem  Szymon  Piotr,  Tomasz,  zwany
Didymos,  Natanael  z  Kany  Galilejskiej,
synowie  Zebedeusza  oraz  dwaj  inni  z  Jego
uczniów.  Szymon Piotr  powiedział  do nich:
”Idę  łowić  ryby”.  Odpowiedzieli  mu:
”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli
do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy
ranek  zaświtał,  Jezus  stanął  na  brzegu.
Jednakże uczniowie nie wiedzieli,  że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu:
”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili
więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń,
którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział
na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około
dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł
Szymon Piotr  i  wyciągnął  na brzeg sieć  pełną wielkich  ryb w liczbie  stu  pięćdziesięciu
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie,
posilcie się!”.  Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już
trzeci  raz,  jak  Jezus  ukazał  się  uczniom od chwili,  gdy zmartwychwstał.  A gdy spożyli
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś
baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł  Mu:  „Tak,  Panie,  Ty wiesz,  że  Cię kocham”. Rzekł  do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr,
że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko
wiesz,  Ty  wiesz,  że  Cię  kocham”.  Rzekł  do  niego  Jezus:  „Paś  owce  moje.  Zaprawdę,
zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś.
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to
rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”



INTENCJE MSZALNE 

 

01.05.2022 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ Klarę i Herberta Szeja, ++ Annę i Pawła Lis i ++ z pokrewieństwa.
 

11:00 Przez wstawiennictwo św. Floriana: w intencji strażaków i hutników z naszej parafii 
 

14:30 Nabożeństwo majowe

02.05.2022 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
18:00 Za ++ Józefa, Roberta, Annę i Karola Wicha, ++ Edytę, Emila i Alfreda Wilczek 

i + Henryka Kudlek

03.05.2022 WTOREK UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Bernadetę Gałąska w dniu urodzin, + ojca Józefa Bednorz oraz za ++ z pokrew.
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za odebrane łaski i zdrowie z okazji 75 urodzin Jadwigi Molenda prosząc o Boże 
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata życia dla jubilatki 
i całej rodziny.
3) Za + Kazimierza Pudło w 30 dzień po śmierci.
4) Za + Waltera Biskupek (Msza św. od mieszkańców Świętoszowic)

04.05.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Floriana, męczennika
18:00 Msza Św. Szkolna: Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i dary Ducha Świętego dla Hani Majki.

05.05.2022 CZWARTEK
8:00 Za + ks. Tadeusza Fryc

06.05.2022 PIĄTEK, Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
18:00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Długosz, Emilie i Jana Samol, + męża Ernesta, ++ Urszulę 

i Leopolda oraz za dusz w czyśćcu cierpiące.
19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – WPR „Mamre” 
 

07.05.2022 SOBOTA
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Jana, Alojzego i Helenę Podkowik, ++ Leona i Jadwigę Smolik, ++ dziadków 

i ++ z pokrewieństwa.

08.05.2022 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + Elfrydę Nicz w I rocznicę śmierci.
 

11:00 Za + żonę Helenę Miczka, ++ rodziców Szczeponik i Miczka, ++ krewnych i przyjaciół.
 

14:30 Nabożeństwo majowe



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
01.05.2022

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na pierwsze Nabożeństwo Majowe.

• Przypominam, że nabożeństwa majowe będą codziennie od poniedziałku do piątku po
Mszach Świętych, w soboty o godzinie 17:30, a w niedzielę o godzinie 14:30. Zachęcam
do  udziału.  Z  racji  nabożeństw  majowych,  spowiedź  we  wszystkie  soboty  maja
rozpocznie się o godzinie 17:00, a zakończy o 17:25.

• W  zeszłym  tygodniu  podczas  zbiórki  na  Caritas  udało  się  nam  uzbierać  1548  zł,
Bóg Zapłać za wszystkie złożone ofiary. 

• We wtorek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski.

• W przyszłą  Niedzielę  po  Mszach  Świętych  zbiórka  do  puszek  na  pokrycie  kosztów
sprzątania naszego Kościoła.

• Przypominam również, że rozpoczęliśmy w naszej parafii cotygodniowy śpiew godzinek
ku czci NMP. Godzinki będziemy śpiewać w każdą Niedzielę o godzinie 7:30.

• W naszej gazetce znajduje się wykaz wolnych intencji na maj i czerwiec. Intencje można
zamówić w kancelarii parafialnej.
 
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o nabożeństwach
majowych.

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI MAJ I CZERWIEC 2022
 

DATA DZIEŃ GODZINA

19.05.2022 Czwartek 8:00

26.05.2022 Czwartek 8:00

02.06.2022 Czwartek 8:00

13.06.2022 Poniedziałek 18:00

22.06.2022 Środa 18:00

23.06.2022 Czwartek 8:00

30.06.2022 Czwartek 8:00

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



"MARYJA - KRÓLOWA”, ALE DLACZEGO POLSKI?
 

Spośród około dwustu państw znajdujących się na ziemskim globie, to właśnie Polskę
– Matka  Boża  obrała  sobie  na  swoje  królestwo!  Dlaczego?  Może  dlatego,  że  Polacy od
zarania  dziejów  czcili  Ją  właśnie  -  jako  swoją  Matkę  i  Królową?  Może  dlatego,  że  od
początku  swojej  państwowości  -  to  Jej  powierzali  losy  swojej  ojczyzny,  a  dzieje
Rzeczpospolitej  można  określić  „Maryjną  historią  Polski”.  Tytuł  ten  bynajmniej  nie  był
wymysłem  Polaków.  nawet  pewnego,  włoskiego  jezuity  z  Neapolu  „zamieszanego”
w tę niezwykłą historię. Choć to właśnie on przekazał go potomności. 
 

Ale  od  początku.  Jezuita  ten  nazywał  się  Juliusz  Mancinelli  (1537  –  1618)  i  był
znanym w owych czasach misjonarzem. Popularności przysporzyły mu piesze pielgrzymki po
znacznej części Europy, Azji i Afryki. Współcześni mu - uważali go za proroka i cudotwórcę.
Ojciec  Mancinelli,  co  ważne  dla  tej  historii,  był  także  mistrzem  rzymskiego  nowicjatu
jezuitów, gdzie przebywał i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w opinii świętości młody, bo niespełna
osiemnastoletni  Polak  -  Stanisław  Kostka  z  Rostkowa,  syn  kasztelana  zakroczymskiego,
który ponad sto pięćdziesiąt lat później zostanie ogłoszony świętym. Otóż włoski jezuita miał
wielkie nabożeństwo do naszego rodaka Stasia Kostki. 
 

A było tak: Gdy ojciec Juliusz modlił się w czterdziestą rocznicę jego śmierci - 14
sierpnia 1608 r.,   w swoim klasztorze w Neapolu, objawiła mu się Najświętsza Panienka
okryta purpurowym płaszczem z Dzieciątkiem Jezus na ręku. U Jej stóp klęczał nie kto inny,
a Stanisław Kostka. Mancinelli oniemiał z wrażenia, gdyż nigdy nie widział Maryi w tak
wielkim majestacie. Przez dłuższą chwilę „odebrało mu mowę” i nie wiedział jakiego użyć
określenia, aby było adekwatne do wspaniałości Osoby, która przed nim stała. Matka Boża,
rozumiejąc  to  wahania,  zapytała:  „Dlaczego  nie  nazywasz  Mnie  Królową  Polski?  Ja  to
królestwo bardzo umiłowałam i  wielkie  rzeczy  dla  niego zamierzam,  ponieważ  osobliwą
miłością do Mnie płoną jego synowie”. Ojciec Juliusz w euforii zawołał: „Królowo Polski
Wniebowzięta módl się za Polskę!” 
 

Mając pozwolenie swoich przełożonych, ojciec Juliusz opowiedział o tym swojemu
przyjacielowi,  polskiemu  jezuicie,  ojcu  Mikołajowi  Łęczyckiemu.  A  on  przekazał
tę  wiadomość  królowi  Zygmuntowi   III  Wazie.  Dzięki  królowi  i  wielkiemu  kaznodziei,
teologowi pisarzowi, również jezuicie - ks. Piotrowi  Skardze po Polsce szybko rozeszła się
wieść,  że  sama  Bogarodzica  nazwała  się   Królową  Polski  i  że  „wielkie  rzeczy  dla  nas
zamierza".
 

Dwa lata później, w roku 1610, ojciec Mancinelli, liczący wówczas siedemdziesiąt trzy
lata, udał się w pieszą pielgrzymkę do Polski, a konkretnie do Krakowa. Pragnął odwiedzić
kraj,  który Maryja  wybrała  na Swoje   Królestwo.  Droga z  Neapolu  do Krakowa w linii
prostej  wynosi  obecnie  1115  kilometrów,  ale  prostą  dla  starego  już  jezuity  nie  była,
a znacznie dłuższą i niebezpieczną. Wreszcie 8 maja 1610 r. dotarł do Krakowa i pierwsze
kroki  skierował  do  katedry  wawelskiej,  gdzie  odprawił  mszę  św.  W czasie  sprawowania
Eucharystii  w  intencji  Polski  i  Polaków rozmodlonemu kapłanowi  ponownie  ukazała  się
Maryja,  tak  jak  poprzednio  w  królewskim  majestacie  i  powiedziała:  Ja  jestem Królową
Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za
nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą.


