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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

Pełen Ducha Świętego,  powrócił  Jezus
znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na
pustyni  czterdzieści  dni,  i  był  kuszony przez
diabła.  Nic przez owe dni nie jadł,  a  po ich
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
"Jeśli  jesteś  Synem  Bożym,  powiedz  temu
kamieniowi,  żeby  stał  się  chlebem".
Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie
samym  chlebem  żyje  człowiek”.  Wówczas
powiódł  Go  diabeł  w  górę,  pokazał  Mu  w
jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do
Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.
Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

(Łk 4, 1-13)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

W życiu Jezusa jest wiele momentów, kiedy udawał się na pustynię, aby nikt i nic nie
zakłócało Mu modlitwy, spotkania z Bogiem. Pustynia jednocześnie fascynuje i budzi grozę,
ale  przede  wszystkim  jest  czasem  darowanym.  Przeczuwali  to  wszyscy,  którzy  śladami
swego Pana oddalali się od wspólnoty i udawali na „pustkowie”, by szukać Boga. Jeśli ten
czas  jest  dostatecznie  długi,  w  naturalny  sposób  pojawi  się  głód.  Zatęsknimy
za  świeżym  chlebem  i  owocami,  przyjaciółmi,  prysznicem  i  wygodnym  łóżkiem,  pracą
i  pasjami,  które  pozostawiliśmy,  bogactwem,  jakiekolwiek  by  ono  nie  było,  władzą,  bo
zwykle gdzieś jakąś mamy.

Jezus  pokazuje,  że  ponad  wszystkimi  ważnymi  ziemskimi  sprawami  jest  Ktoś
doskonalszy i ważniejszy. To Jego Ojciec, z którym spotykał się na pustyni.

Przez okres Wielkiego Postu pozwólmy sobie choć na chwilę udać się na „miejsce
pustynne”, by w oddaleniu od codziennych zajęć spotkać Boga.



INTENCJE MSZALNE 

 

06.03.2022 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za + męża Karola Spende, ++ annę Helenę, Ludwika Milan, ++ 2 siostry, 3 braci, 

+ bratową Anastazję i Feliksa Spende, ++ 5 szwagrów i ++ z pokrew. Milan - Spende
  

11:00 Za + męża Ernesta Nawrath w 5 rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron.
- CHRZEST:  Antoni Ryszard Stojak

 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

07.03.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + brata Joachima, ++ rodziców Łucję i Franciszka Miczka, ++ dziadków Joannę 

i Franciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis, + Elfrydę Nicz, 
za ++ z rodzin Miczka i Sikora, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.03.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta zbiorowa: 

1) Za + męża Henryka Schuwald, ++ rodziców Stanisława i Martę Schuwald, Otylię 
i Adolfa Kernert, + szwagra Augustyna, za ++ z pokrewieństwa Schuwald Kernert.
2) Za ++ rodziców Waltera i Marię Nowok, ++ dziadków Nowok, Bednorz, Gowin 
i Matlok oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
3) Za + Waldemara Kusz w 30 dzień po śmierci.
4) Za + Wilhelma Kowolik i + Waldemara Kusz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
5) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
6) Za + Herberta Kozioł w rocznicę urodzin.
7) Za ++ rodziców Otylię i Ignacego Piowczyk, ++ teściów Helenę i Antoniego Szyguła, 
++ synów Świętosława i Józefa, ++ rodziców i dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.
8) Za ++ Matyldę, Franciszka, Wilhelminę i Gerdę Mainka, ++ Józefa i Annę Majowski, 
+ Gintera Poppe, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

09.03.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta szkolna: Za + Jadwigę Haida w I rocznicę śmierci.

-DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – WPR „Mamre”
 

10.03.2022 CZWARTEK
08:00 W intencji parafian

11.03.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od Bożeny i Amal)

-DROGA KRZYŻOWA
19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – WPR „Mamre”
 

12.03.2022 SOBOTA
17:15 Różaniec w intencji pokoju
18:00 Za ++ Annę, Wincentego, Pawła Krufczyk, ++ 2 siostry, 2 szwagrów, + męża Alfreda, 

++ Marię i Pawła Szyszka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa 
- CHRZEST: Wiktor Erhard Smolarczyk



13.03.2022 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ rodziców Łucję i Huberta Białasik, + męża Herberta Kroll, ++  Wiktora i Annę 

Kroll, za ++ z pokrewieństwa Kroll i Białasik
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Jadwigi z okazji 40-tych urodzin 
Adriana Wilczek, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

-ROCZEK: Hanna Wojtyłko, Aleksander Matysik
 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06.03.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali. Podczas nabożeństw
Gorzkich Żali będzie można złożyć ofiarę na Kwiaty do Bożego Grobu.

• W zbiórkach na pomoc Ukrainie udało się nam uzbierać 9097 zł, serdeczne Bóg zapłać
za Waszą ofiarność i pomoc.

• Przez cały najbliższy tydzień, od poniedziałku do soboty o godzinie 17:15 zapraszam
wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju.

• W środę zapraszam wszystkie Dzieci  na Msze Świętą szkolną,  a po niej na Drogę
Krzyżową dla Dzieci.

• W  piątek  po  Mszy  Świętej  zapraszam  wszystkich  do  uczestnictwa  w  Drodze
Krzyżowej. Wypominki za zmarłych, za których będziemy się modlić podczas Drogi
Krzyżowej można wrzucać do skrzynek na bocznych ołtarzach.

• Także w piątek o godzinie 19:30 kolejna Msza Święta z Modlitwą o uzdrowienie.

• W przyszłą niedzielę po Mszach Św. zbiórka do puszek na pomoc dzieciom w Afryce

• Gliwicki  Caritas  organizuje  bazę  danych  miejsc  i  lokali,  gdzie  mogliby  zostać
skierowani  uchodźcy  z  Ukrainy.  Zwracam się  zatem z  uprzejmą  prośbą,  jeśli  jest
wśród Was taka chęć pomocy, by zgłosić się do zakrystii  lub kancelarii parafialnej
podając: Imię i nazwisko, telefon, adres i ilość osób, które możemy przyjąć.
 
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o heroicznym oporze Ukrainy, a także kolejna część Biblii Audio, a w naszej gazetce
druga część Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post.

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



ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA WIELKI POST 2022 (część 2)

 

…  W  rzeczywistości,  jest  nam  dane  zobaczyć  tylko  niewielką  część  owoców  tego,
co  siejemy,  ponieważ,  według  ewangelicznego  przysłowia:  „Jeden  sieje,  a  drugi  zbiera”
(J  4,  37).  To  właśnie  siejąc  dla  dobra  innych,  uczestniczymy w wielkoduszności  Boga:
„Zdolność  do  uruchomienia  procesów,  których  owoce  będą  zbierali  inni,  z  nadzieją
pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196).
Sianie dobra dla innych wyzwala nas z  ciasnej  logiki  osobistego zysku i  nadaje naszym
działaniom szeroki zakres bezinteresowności, włączając nas w cudowny horyzont łaskawych
planów Boga.

Słowo  Boże  jeszcze  bardziej  poszerza  i  unosi  nasze  spojrzenie:  oznajmia  nam,
że najprawdziwszym żniwem jest żniwo eschatologiczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia bez
zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i działania jest „owocem na życie wieczne” (J 4, 36),
który  będzie  naszym „skarbem w niebie”  (Łk 12,  33;  18,  22).  Sam Jezus  posługuje  się
obrazem ziarna,  które obumiera w ziemi i  przynosi  owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej
śmierci  i  zmartwychwstania  (por.  J  12,  24);  a  św.  Paweł  używa  go  ponownie,  mówiąc
o zmartwychwstaniu naszego ciała:„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa
się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne;
sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe”
(1  Kor  15,  42-44).  Nadzieja  ta  jest  wielkim światłem,  które  zmartwychwstały  Chrystus
przynosi  światu:  „Jeżeli  tylko  w  tym życiu  w  Chrystusie  nadzieję  pokładamy,  jesteśmy
bardziej  od  wszystkich  ludzi  godni  politowania.  Tymczasem  jednak  Chrystus
zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 19-20), aby ci, którzy
są z Nim ściśle zjednoczeni w miłości przez śmierć „podobną do Jego śmierci”, (Rz 6, 5),
byli  również zjednoczeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia wiecznego (por. J  5,  29):
„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13, 43).

2. „W czynieniu dobrze nie ustawajmy”
Zmartwychwstanie  Chrystusa  ożywia  ziemskie  nadzieje  „wielką  nadzieją”  życia

wiecznego i już teraz wprowadza w czas teraźniejszy ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI,
Spe salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego rozczarowania z powodu tak wielu złamanych marzeń,
w obliczu niepokoju z powodu wyzwań,  które stoją  przed nami,  w obliczu zniechęcenia
z powodu ubóstwa naszych środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym własnym
indywidualistycznym  egoizmie  i  schronienia  się  w  obojętności  na  cierpienia  innych.
Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są ograniczone: „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją
się  słabnąc  młodzieńcy”  (Iz  40,  30).  Ale  Bóg  „daje  siłę  zmęczonemu  i  pomnaża  moc
bezsilnego [...] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez
zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do pokładania wiary
i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), ponieważ tylko wpatrzeni w zmartwychwstałego Jezusa
Chrystusa  (por.  Hbr  12,  2)  możemy przyjąć  zachętę  Apostoła:  „W czynieniu dobrze  nie
ustawajmy” (Ga 6, 9).

(ciąg dalszy w kolejnych numerach gazetki)


