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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus  zszedł  z  Dwunastoma  na  dół
i  zatrzymał  się  na  równinie;  był  tam liczny tłum
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
i  z  Jeruzalem  oraz  z  nadmorskich  okolic  Tyru
i  Sydonu.  On  podniósł  oczy  na  swoich  uczniów
i  mówił:  "Błogosławieni  jesteście,  ubodzy,
albowiem  do  was  należy  królestwo  Boże.
Błogosławieni,  którzy  teraz  głodujecie,  albowiem
będziecie  nasyceni.  Błogosławieni,  którzy  teraz
płaczecie,  albowiem  śmiać  się  będziecie.
Błogosławieni  jesteście,  gdy  ludzie  was
znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą
z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest
wasza  nagroda  w  niebie.  Tak  samo  bowiem  przodkowie  ich  czynili  prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.  Biada wam,
którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się
teraz śmiejecie,  albowiem smucić się  i  płakać będziecie.  Biada wam, gdy wszyscy
ludzie  chwalić  was  będą.  Tak  samo  bowiem  przodkowie  ich  czynili  fałszywym
prorokom". (Łk 6, 17. 20-26)
  

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dzisiejsza Ewangelia  wyraźnie  zaznacza,  że  Jezus mówi do swoich uczniów.
Zatem uczniów dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”.
Łatwo przychodzi nam dzielić ludzi na dobrych i złych, bo czyż nie tak rozumiemy
słowa  „błogosławieni”  i  „biada”?  Ewentualnie  jesteśmy  skłonni  poszerzyć  krąg
„błogosławionych” o osoby ubogie, skrzywdzone, chore. Tymczasem jest to podział
powierzchowny  i  zbyt  prosty.  Prawdziwa  granica  przebiega  w  sercu  każdego
człowieka. Każdego z nas dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”.
W jakiej przestrzeni, w jakich dziedzinach doświadczam dobrobytu, sytości, śmiechu
i dobrej opinii? Czy to przybliża mnie do Jezusa, czy od Niego oddala? Czy są to
przestrzenie,  na  które  moje  sumienie  może  odpowiedzieć  wdzięcznością  Bogu
ludziom? Czy w tych przestrzeniach mogę usłyszeć „błogosławiony…”?



INTENCJE MSZALNE 

 

13.02.2022 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, ++ dziadków Plichta i Popela, Szyszka

i Buchta oraz ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo z okazji 70 rocznicy urodzin Antoniego Świętek oraz 
o Błogosławieństwo dla całej rodziny

 

14:30 Nieszpory

14.02.2022 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
18:00 Za + Wilhelma Kowolik (Msza św. ofiarowana od kuzynek Gertrudy i Krystyny)
 

15.02.2022 WTOREK
18:00 Za + Józefa Bednorz w 3 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, + córkę Bernadetę 

i ++ z pokrewieństwa.

16.02.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 60 rocznicy urodzin Bernarda 
Cichorowskiego z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego oraz wszelkie potrzebne dla 
całej rodziny.
2) Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Marię Szuwald (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
4) Za + Józefa Wołoszyn w 30 dzień po śmierci.
5) Za ++ Alojzego, Krystynę, Jerzego Zylka, ++ Arnolda, Elfrydę, Krystiana i Reinholda 
Cichorowskich, ++ Lidię Kozioł, ++ Hildegardę i Antoniego Marcy, ++ dziadków z obu 
stron oraz za ++ z pokrewieństwa.
6) Za ++ dziadków Hildegardę i Roberta Gola, + matkę Lidię Dworaczek, + Magdalenę 
Pudlo, + Helmuta Wosnitza i ++ z pokrewieństwa.
7) Za + ciocię Elżbietę Grzeganek i + męża Eryka (Msza św. ofiarowana od rodziny 
Dworaczek).
8) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP, św. Jadwigi i św. Jacka 
z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej 
rodziny.
9) Za + ojca Engelberta Janik w 12 rocznicę śmierci.
10) Za + Mariana Progsza w 1 rocznicę śmierci.
11) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o powrót 
do zdrowia dla Józefa Szwedy.
12) Za + Piotra Maśnica, ++ rodziców, teściów, ++ Józefa, Pawła, Kazimierza, Marię
i Jacka. 
13) Za + Karola Drzymała, ++ jego rodziców, rodzeństwo, teściów i szwagrów oraz 
 za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

- NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI
 



17.02.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Józefa Wołoszyn (Msza św. ofiarowana od byłych członków Chóru "Jadwiszki")
 

18.02.2022 PIĄTEK
18:00 Za + męża Ignacego w 7 rocznicę śmierci, + syna Janusza, ++ rodziców Szeląg i Bednorz,

+ siostrę Alicję, ++ szwagrów Henryka i Józefa.

19.02.2022 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Grzegorza i Marię Konieczny, za ++ dziadków i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.

20.02.2022 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Do Miłosierdzi Bożego za wstwiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kornelii Wienchol 
z okazji 60 rocznicy urodzin.

  

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Laury Kracjer z okazji urodzin, a także o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodzinny.

 

14:30 Nieszpory
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13.02.2022

• Dziś zapraszam na godzinę 14:30 na Nieszpory.

• W poniedziałek przypada Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. W naszej
gazetce ich krótki życiorys, zachęcam do lektury.

• W środę  przypada  16.  dzień  miesiąca,  o  godzinie  18:00  Msza  Święta  zbiorowa,  
po której zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.

• W  dniach  21-25.02  kancelaria  parafialna  będzie  nieczynna,  proszę  o  załatwienie
wszystkich spraw w bieżącym tygodniu.

• Zachęcam do zakupu Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  o  słowie  Papieża
Franciszka na Światowy Dzień Chorego, a także druga część Biblii audio.

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



ŚW. CYRYL I METODY – PATRONOWIE EUROPY
 

Byli  braćmi  nie  tylko  zakonnymi,  ale  przede  wszystkim
rodzonymi.  Razem udali  się  na misje,  by rozwiązywać spory
religijne.  Dzięki  nim  Pismo  Święte  oraz  księgi  liturgiczne
przetłumaczono na język słowiański. 

Urodzili się w Tesalonikach – mieście, które po słowiańsku
nazywa  się  Sołuń,  dlatego  często  mówi  się  o  nich  Bracia
Sołuńscy. Na chrzcie otrzymali imiona Konstanty i Michał. Ich
ojciec,  Leon,  był  wyższym oficerem miejscowego garnizonu.
Zostali  bardzo  dobrze  wykształceni  w  akademii  cesarskiej
w Konstantynopolu. Konstanty – późniejszy Cyryl – studiował
klasyków starożytnych oraz teologię patrystyczną.  Michał  zaś
(zakonne  imię  Metody)  posiadał  uzdolnienia  wybitnie
prawnicze i w młodości robił karierę urzędniczą jako zarządca
w jednej  z  prowincji  cesarstwa.  Jednak w 840 roku porzucił
urząd  i  wstąpił  do  klasztoru  na  górze  Olimp,  gdzie  wkrótce
został  przełożonym.  Jego  młodszy  brat  po  skończonych

studiach  został  bibliotekarzem  przy  świątyni  Hagia  Sophia,  ale  szybko  porzucił  życie
dworskie i usunął się do klasztoru.

Na  zlecenie  cesarza  Michała  III  Bracia  Sołuńscy  wyruszyli  do  kraju  Chazarów
na  Krymie,  gdzie  zajęli  się  rozwiązywaniem  sporu  religijnego  między  chrześcijanami,
Żydami  i  Saracenami  (jak  nazywano  wszystkich  Arabów,  a  później  ogół  Muzułmanów).
Później udali się do Bułgarii i na Morawy, aby ewangelizować tamtejszą ludność. I robili to
z dużym powodzeniem, gdyż posługiwali  się  tym samym, co tubylcy,  językiem. Tam też
stworzyli  własne  znaki  graficzne,  tzw.  głagolicę  czyli  najstarsze  pismo  staro-cerkiewno-
słowiańskie. Później na jej podstawie jeden z uczniów świętych Cyryla i Metodego utworzył
cyrylicę.  Cyryl  przetłumaczył  żywoty  ojców  Kościoła,  a  jego  zespół  tłumaczy  dokonał
przekładu  niemal  całego  Pisma  Świętego  oraz  ksiąg  liturgicznych  na  język  słowiański.
Działalność Braci Sołuńskich budziła jednak często wrogość duchowieństwa zachodniego.
Byli nawet prześladowani i oskarżani o herezję.

Na  wezwanie  papieża  Mikołaja  I  Cyryl  i  Metody  udali  się  do  Rzymu,  ale  zostali
przyjęci  już  przez  jego  następcę  Hadriana  II.  Pobłogosławił  on  misję  braci,  a  także
stosowanie przez nich w liturgii języka słowiańskiego. Bracia pozostali w Rzymie z powodu
choroby Cyryla,  który przeczuwając śmierć wstąpił  do greckiego klasztoru i  dopiero tam
przyjął imię zakonne. Zmarł 14 lutego 869 r. Po śmierci Cyryla papież Hadrian II udzielił
Metodemu święceń biskupich i ustanowił go arcybiskupem Panonii (Węgry) i Moraw. Jako
biskup  kontynuował  ewangelizację  Słowian.  Z  powodu  wprowadzania  obrządku
słowiańskiego był jednak atakowany, a nawet więziony przez abp. Salzburga. Po interwencji
papieża  i  kolejnej  wizycie  w  Rzymie  udał  się  do  Konstantynopola,  gdzie  zdał  sprawę
ze swojej działalności patriarsze Focjuszowi. Zmarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r. Wśród
dokumentów  znalezionych  po  śmierci  Metodego  odkryto  jego  list  do  księcia  Wiślan
z napomnieniem, by nie utrudniał pracy misjonarzom. Kiedy w 1977 r. w Wiślicy odkryto
chrzcielnicę z IX w. niektórzy historycy wysunęli tezę, że misjonarze Metodego dotarli aż
do ziem polskich.

31 grudnia 1980 r. Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami
Europy, obok św. Benedykta, którego za patrona naszego kontynentu obrał Paweł VI.


