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W ZIEMIĘCICACH
 

  

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

   Jezus  powiedział  swoim
uczniom:  ”Jeszcze  wiele  mam
wam do powiedzenia, ale teraz
jeszcze  znieść  nie  możecie.
Gdy  zaś  przyjdzie  On,  Duch
Prawdy,  doprowadzi  was  do
całej  prawdy.  Bo  nie  będzie
mówił  od  siebie,  ale  powie
wszystko,  cokolwiek  słyszy,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On  Mnie  otoczy  chwałą,
ponieważ z  mojego weźmiei  wam oznajmi.  Wszystko,  co ma Ojciec,  jest  moje.  Dlatego
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

(J 16,12-15)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dzisiaj rozważamy wielkość tajemnicy, jaka znajduje się w centrum naszej wiary, od
której wszystko się zaczyna i do której wszystko powraca. Jest to tajemnica jedności Boga,
który składa się z Trzech Osób jednakowych i różnych. Ojciec, Syn i Duch Święty: jedność
w komunii i komunia w jedności. Wypadałoby, abyśmy my chrześciajnie w tym wielkim
dniu zdali sobie sprawę z cudu, który jest obecny w naszym życiu: od Chrztu Świętego,
który otrzymujemy w imię Przenajświętszej Trójcy do naszego udziału w Eucharystii, która
jest  chwałą  Ojca  przez  Syna  Jezusa  Chrystusa  dzięki  Duchowi  Świętemu.  Dzięki  temu
znakowi my chrześcijanie rozpoznajemy się.  Jest  to znak Krzyża w imię Ojca,  i  Syna,  i
Ducha Świętego.
 

Misja  Jezusa  Chrystusa  Syna  polega  na  objawieniu  Ojca  i  jest  to  objawienie
doskonałe, w którym dar Ducha także objawia się w Synu. Dzisiejsze czytanie Ewangelii
pokazuje, że Syn otrzymał wszystko od Ojca dzięki doskonałemu zjednoczeniu: «Wszystko,
co ma Ojciec, jest moje», Duch otrzymuje wszystko od Niego, od Ojca i od Syna. Jezus
mówi: «Dlatego powiedziałem: ‘Z mojego weźmie i wam objawi’» (J 16,15). A także w innej
perykopie tego samego dyskursu (15,26): «Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel,  którego Ja
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie».



INTENCJE MSZALNE 

 

12.06.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + wujka Bernarda Król, ++ dziadków Konrada i Paulinę Król, ++ rodziców Hildegardę
i Henryka Serich, + Józefa Mularczyk, za ++ z pokrewieństwa Serich i Mularczyk

 

11:00 Za + Mariana Rudnickiego w 2 rocznicę śmierci, za ++ Rutę i Gotfryda Kauder, 
+ Anastazję Krawczyk i ++ z pokrewieństwa. 

- CHRZEST: Julia Agnieszka Woźniak
 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ

13.06.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora
18:00 Za + ciocię Edytę Kruziel w 5 rocznicę śmierci, jej ++ rodziców Wiktorię i Donata 

Szczeponik, ++ Erykę i Ernesta Szymaczek, + Antoniego Bielesz, ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.

14.06.2022 WTOREK, Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ rodziców Adolfa i Otylię Kernert, + męża Henryka, ++ Jadwigę, Wincentego 
i Marcina Placzek i ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ rodziców Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, 
za ++ wujków Alojzego i Henryka i + jego żonę, za + wujka Henryka, za ++ dziadków 
Goławski, Poloczek, Pieleń, Jagielnicki oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Waltera i Marię Nowok, ++ dziadków Nowok, Bednorz, Gowin 
i Matlok oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Helenę Piernikarczyk w dniu urodzin, za jej + męża Leona i + syna Jana.
5) Za + męża Helmuta Biskupek, ++ Annę, Stanisława, Erharda, Siegfrieda, Edeltraudę, 
Annelise, Annę Biskupek, ++ rodziców Martę i Franciszka Nietsch, + brata Karola, 
++ Annę i Roberta Fiołek i ++ z pokrewieństwa.
6) Za + Franciszka Kropsz (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
7) Za ++ rodziców Ernę i Joachima Mainka, + Franciszka Gołąbek, ++ dziadków 
i ++ z pokrewieństwa Mainka-Dudek, Gołąbek-Brylok.
8) Za + Adriana Bawaj i Dawida Zwolińskiego.
9) Za + Krystynę Cieślik (Msza św. ofiarowana od sąsiadów i znajomych).

15.06.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna

1) Za ++ Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek oraz ++ Ilzę, Gerdę, 
Engelberta, Ernesta, Jerzego i Rudolfa.
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anioła Stróża z podziękowaniem za 
dar życia i otrzymane łaski z okazji 10 rocznicy urodzin Oliwii Tomanek, prosząc o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

16.06.2022 CZWARTEK, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8:00 Za ++ Ernesta, Jadwigę, Izydora i Pawła Nawrath, ++ Annę, Antoniego, Gintra Wilczek, 

+ szwagra Ingberta, ++ z pokrewieństwa.
10:00 W intencji parafian

- PROCESJA 



17.06.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18:00 Za + matkę Joannę Michalik w 4 rocznicę śmierci i + ojca Emila  
 

18.06.2022 SOBOTA
18:00 Za + córkę Monikę Kreihs w dniu urodzin, + ojca Ernesta, ++ teściów Wilhelma i 
Bibiannę i za ++ z pokrewieństwa

19.06.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, + męża Engelharda, ++ teściów, siostrę, brata, 
szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

 

9:30 ODPUST W PRZEZCHLEBIU: W intencji parafian
 

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 50 urodzin Artura oraz 20 rocznicy ślubu Artura i Lilianny 
z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 
jubilatów i całej rodziny.

 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.06.2022

 

• Dziękujemy ks. Krzysztofowi Dulębie za obecność wśród nas, modlitwę i wygłoszone
Słowo  Boże.  Dzisiejsza  kolekta  przeznaczona  jest  na  potrzeby  naszego  seminarium,
za złożone ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.

• W zeszłym tygodniu  podczas  zbiórki  na  Świątynię  Opatrzności  Bożej  udało  się  nam
uzbierać 867 zł, Bóg Zapłać.

• W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tzw. Boże Ciało.
Msze Święte w tym dniu o godzinie 8:00 i 10:00. Po Mszy Świętej o godzinie 10:00
odbędzie się procesja do czterech ołtarzy. Zapraszam na tą Mszę Świętą i procesję dzieci
pierwszokomunijne, poczty sztandarowe oraz osoby do niesienia figur, a o przygotowanie
czwartego ołtarza proszę mieszkańców Przezchlebia. Przypominam także, że za pobożne
uczestnictwo w procesji można uzyskać odpust zupełny.

• Od  piątku  przez  całą  oktawę  Bożego  Ciała,  po  Mszach  Świętych  odbywać  się  będą
procesje eucharystyczne wokół kościoła, również zachęcam do udziału.

• W przyszłą  Niedzielę  będziemy obchodzić  odpust  w kapliczce  w Przezchlebiu.  Msza
Święta zostanie tam odprawiona o godzinie 9:30. W tym dniu będziemy gościć w naszej
parafii ks. neoprezbitera Daniela Bembenka, który jeszcze jako diakon odbywał praktyki
w naszej  parafii.  Wygłosi  On do nas  Słowo Boże,  a  po każdej  Mszy Świętej  będzie
udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

 
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o tym jakie prawa
i obowiązki wynikają z Sakramentu Chrztu Świętego, a także o dziesięciu męczennicach
elżbietańskich, które zostały beatyfikowane.



ŚWIĘTY ANTONI Z PADWY
 

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy
15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św.
Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony.
Spędził  tam  dwa  lata,  po  czym  przeniósł  się  do  klasztoru
w  Coimbrze,  które  to  miasto,  obok  Lizbony,  było  drugim,
najważniejszym  ośrodkiem  życia  religijnego  i  kulturalnego
kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku
1219 otrzymał święcenia.
W  rok  potem  Ferdynand  był  świadkiem  pogrzebu  pięciu
franciszkanów  zamordowanych  przez  mahometan  w  Maroko.
Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św.
Franciszka  z  Asyżu  i  natychmiast  wstąpił  do  nich
w Olivanez,  gdzie  osiedlili  się  przy  kościółku  św.  Antoniego
Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni.

Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie
dla  Chrystusa.  Jednak  plany  Boże  były  inne.  Antoni  zachorował  śmiertelnie
i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego
statek  na  Sycylię.  W roku  1221  odbywała  się  w Asyżu  kapituła  generalna  nowego  zakonu.
Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się
pod  władzę  brata  Gracjana,  prowincjała  Emilii  i  Romanii,  który  posłał  go  do  Montepaolo
w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla
swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo Święte. Sława jego kazań
dotarła  niebawem  do  brata  Eliasza,  następcy  św.  Franciszka.  Ten  ustanowił  go  generalnym
kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy,
jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda
gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół
nie mógł pomieścić słuchaczy.

Święty  Antoni  z  Padwy  obdarzony  był  wieloma  charyzmatami  -  miał  dar  bilokacji,
czytania  w ludzkich  sumieniach,  proroctwa.  Wykładał  filozofię  na  uniwersytecie  w Bolonii.
W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy.
Był  zupełnie  wycieńczony,  zachorował  na  wodną  puchlinę.  Opadając  z  sił,  zatrzymał  się
w  klasztorku  w  Arcella,  gdzie  przy  śpiewie  O  gloriosa  Virginum  wieczorem  w  piątek,
13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Artur Sadura, z par. św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim
Izabela Korgel, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
 

Wojciech Przybysz, z par. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
Karolina Jendrysik, 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


