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ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Niedziela Palmowa, zwana Niedzielą Męki Pańskiej, to jedyny
dzień  w  roku,  kiedy  w  liturgii  mszy  świętej  (jeżeli  jest
sprawowana  w  pełnej  formie)  czytane  są  dwa  fragmenty
Ewangelii.  Na  początku  opis  uroczystego  wjazdu  Jezusa  do
Jerozolimy. Później dramatyczne opowiadanie o męce i śmierci
Pana.  Uderzający  jest  kontrast  między  tymi  relacjami.
Przybyciu  Jezusa  do  Jerozolimy  towarzyszy  aplauz  tłumów.
Pełne wesela „hosanna” przeplatające się z błogosławieństwami
kierowanymi pod adresem Jezusa, triumfalne „witaj Królu!” –
to  okrzyki  świadczące,  że  w  przybywającym  do  Jerozolimy
Nauczycielu z Nazaretu rzesze widzą proroka i Mesjasza. Bez
wahana  można  obwieścić  zwycięstwo  Jezusa.  Za  kilka  dni
sytuacja ulegnie jednak radykalnej zmianie… Dlaczego?

Ewangelia  relacjonując  wjazd  Jezusa  do  Jerozolimy,
ukazuje właściwy sens Jego misji.  Jezus, w którym – co jest
wyraźnie  podkreślone  –  spełniają  się  zapowiedzi  proroków,
ukazany jest jako król pokoju, władca duchowy przychodzący w imię Boga, pełen pokory. Czy
na takiego władcę czekały tłumy rozpalone pragnieniem spotkania Mesjasza? Co mógł dać ów
król,  Syn  Dawida,  swojej  ciemiężonej  przez  rzymskiego  okupanta  ojczyźnie?  Czy  pokona
wrogów?  Przywróci  królestwo  Izraela  w  całej  jego  świetności,  jak  za  czasów  Dawida
i Salomona? Czy Mesjasz objawi swoja potęgę?

Ilu spośród tych, którzy towarzyszyli Jezusowi wołając „hosanna”, znalazło się kilka dni
później przed pałacem rzymskiego namiestnika, aby wykrzyczeć: „na krzyż z Nim!”, „uwolnij
Barabasza!”?  Z  pewnością  wielu.  Nie  wszyscy  zostali  przekupieni.  Wielu  rozczarowanych
biegiem zdarzeń wykrzyczało wtedy swoje „credo”.

Barabasz, symbol przemocy i agresji w walce o słuszną sprawę, pokonał w tragicznym
plebiscycie wzywającego do odłożenia mieczy Króla pokoju… Głębokie zwątpienie stało się
udziałem uczniów.  Przeszyci  strachem opuścili  swego  Mistrza  w najbardziej  dramatycznym
momencie. Przerażająco brzmią słowa ewangelicznej relacji, ukazujące zachowanie apostołów
w chwili pojmania Jezusa: „Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”.

Krótka jest droga między „hosanna!” a „ukrzyżuj!”. Niewiele dzieli buńczuczne „choćby
wszyscy  w  Ciebie  zwątpili,  ja  nigdy!”  od  „nie  znam  tego  Człowieka”.  Poczucie  bezsensu
obezwładnia. Rodzi strach. Odbiera nadzieję. W takiej sytuacji są uczniowie Jezusa, skupieni na
swoim rozczarowaniu, przeżywający bolesną porażkę. Czy nie jesteśmy do nich podobni, gdy
przychodzi  czas  smutku,  zawiedzionych  nadziei,  niepewności?  Bezradni,  skupieni  na  sobie,
z  lękiem  spoglądający  w  przyszłość…  Śmierć  Jezusa  zdawała  się  być  absurdem
potwierdzającym klęskę. Przypieczętowaniem zawiedzionych nadziei. Prawdziwy sens miał się
dopiero ukazać. Objawi go Zmartwychwstały.



INTENCJE MSZALNE 

 

10.04.2022 NIEDZIELA PALMOWA
8:00 Za ++ Józefa, Roberta, Annę i Karola Wicha, ++ Edytę, Emila i Alfreda Wilczek 

i + Henryka Kudlek
  

11:00 W intencji parafian (z procesją)
 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

11.04.2022 WIELKI PONIEDZIAŁEK
18:00 Za poległego brata Alfreda Milan, + męża Karola Spende, ++ rodziców, teściów, 

rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa Milan-Spende

12.04.2022 WIELKI WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę Dorotę i Helmuta Miczka, 
++ Agnieszkę Franciszka Iwan, ++ 2 braci, + siostrę, ++ dziadków i ++ krewnych.
2) Za + rodziców Ernę i Rudolfa Szczeponik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, + brata 
Erharda, + szwagra Wolfganga i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + męża Jana Gawenda, + syna Piotra, ++ rodziców z obu stron.
4) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i Boże błogosławieństwo z okazji 70-tych urodzin Teresy Gawenda.
5) Za ++ rodziców Elżbietę i Helmuta Langer, + ojca Arnolda Woźnica i ++ dziadków 
z obu stron.
6) Za ++ rodziców Elżbietę i Helmuta Langer, + ojca Arnolda Woźnica i ++ dziadków 
z obu stron.
7) Za + męża Gerarda Tomanek w 2 rocznicę śmierci, ++ teściów Zofię i Józefa, 
+ szwagra Rajmunda, ++ rodziców Elżbietę i Franciszka Pawlas i + brata Joachima.
8) Za + Różę Switala (Msza św. ofiarowana od rodziny Tomanek).
9) Za + męża Józefa, + matkę Gertrudę, ++ dziadków i ++ z rodziny.

13.04.2022 WIELKA ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Miczka, + brata Joachima, ++ 

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

- Droga Krzyżowa dla Dzieci

14.04.2022 WIELKI CZWARTEK
18:00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ: W intencji Parafian
 

15.04.2022 WIELKI PIĄTEK
9:00 Droga Krzyżowa
18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 

16.04.2022 WIELKA SOBOTA
19:00 WIGILIA PASCHALNA

17.04.2022 NIEDZIELA WIELKANOCNA, ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
7:00 REZUREKCJA: W intencji parafian oraz za dusze zalecane na modlitwie 

w kapliczce w Przezchlebiu
  

11:00 Intencja wolna
 

14:30 Nieszpory wielkanocne



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10.04.2022

 

• Dziś  na godzinę 14:30 zapraszam na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali,  po którym
zapraszam na  rozważania  słowno-muzyczne  pt.  „Rozmowa  z  Bogiem”  w  wykonaniu
uczniów naszej szkoły.
 

• Dziś o godzinie 19:00 w ogrodzie przy parafii św. Floriana w Miedarach odbędzie się
Misterium Męki Pańskiej, zapraszam do udziału.
 

• Rozpoczynamy dziś obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to najważniejszy czas w całym
roku  liturgicznym.  Zachęcam  do  duchowego  przygotowania  się  do  tego,  poprzez
skorzystanie z Sakramentu Pokuty:  w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 17:00 do
17:55, w czwartek od godziny 9:00 do 10:30 oraz od 16:00 do 17:30, w piątek od 9:45 do
11:00 oraz od 16:00 do 17:30 i w sobotę od 9:00 do 10:30. Proszę zwrócić uwagę, że
spowiedź  przed  nabożeństwami  Triduum  w  czwartek  i  piątek  kończy  się
o godzinie 17:30 z racji na konieczność przygotowania się do Liturgii.
 

• We  wtorek  po  Mszy  Świętej  wieczornej  zapraszam  chętnych  do  pomocy
w przygotowaniu naszego Kościoła na Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. 
 

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

• W Wielki Czwartek Msza Krzyżma w naszej Katedrze zostanie odprawiona o godzinie
9:30, a Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym Kościele o godzinie 18:00. Po Mszy
adoracja w Ciemnicy do godziny 21:00.
 

• W Wielki Piątek rozpoczęcie adoracji  w Ciemnicy o godzinie 8:00, a o godzinie 9:00
zapraszam  do  udziału  w  Drodze  Krzyżowej.  Liturgia  Męki  Pańskiej  rozpocznie  się
o godzinie 18:00, po Liturgii adoracja przy Bożym Grobie do godziny 21:00.
 

• W Wielką Sobotę rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie o godzinie 8:00, zakończenie
o godzinie 18:55. Święcenie pokarmów o godzinie 12:00 w Przezchlebiu, a o godzinie
13:00 i 14:00 w Ziemięcicach. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godzinie 19:00.
 

• W  Niedzielę  Wielkanocną  zapraszam  do  uczestnictwa  w  Uroczystej  Rezurekcji
o godzinie 7:00 oraz na uroczyste Nieszpory wielkanocne na godzinę 14:30. Nie będzie
Mszy Świętej o godzinie 8:00.
 

• W wielkim tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 

• Z racji tak wielu dat i informacji, wszystkie powyższe wydarzenia Wielkiego Tygodnia
są wyszczególnione i uporządkowane na ostatniej stronie naszej gazetki.
 

• Urząd  Gminy  Zbrosławice  zaprasza  na  przygotowane  dla  Ukraińców  spotkania
integracyjno-edukacyjne,  w  trakcie  których   będzie  można:  wziąć  udział
w  darmowych  lekcjach  języka  polskiego,  otrzymać  informacje  o  formalnościach
związanych  z  pobytem  w  Polsce  i  miejscach,  w  których  można  uzyskać  pomoc,
a  dzieci  będą  mogły  uczestniczyć  w  zajęciach  animacyjnych.  Bezpłatne  spotkania
odbywać  się  będą  cotygodniowo  w  Szkole  Podstawowej  w  Ziemięcicach.  Pierwsze
zajęcia w najbliższy poniedziałek w  godzinach od 15.30 do 17.30. 
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś kolejna płyta Biblii audio oraz
analiza przyczyn coraz częstszej rezygnacji z Sakramentu Pokuty. 



WIELKI TYDZIEŃ 2022

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
Poniedziałek, wtorek i środa: 17:00-17:55
Czwartek:   9:00-10:30 oraz  16:00-17:30
Piątek: 09:45 – 11:00 oraz 16:00-17:30

Sobota 9:00 – 10:30 

ADORACJA  W CIEMNICY
Wielki Czwartek: Po Mszy wieczerzy Pańskiej do 21:00

Wielki Piątek: od 8:00 do 17:55

ADORACJA PRZY BOŻYM GROBIE
Wielki Piątek: Po Liturgii Męki Pańskiej do 21:00

Wielka Sobota: od 8:00 do 18:55

ŚWIĘCENIE POKARMÓW  - WIELKA SOBOTA
12:00 Przezchlebie
13:00 Ziemięcice
14:00 Ziemięcice

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO
Wielki Czwartek: 

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
 

Wielki Piątek
9:00 Droga Krzyżowa

18:00 Liturgia Męki Pańskiej
 

Wielka Sobota:
19:00 Wigilia Paschalna

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


