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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Po  wyjściu  Judasza  z  wieczernika
Jezus  powiedział:  ”Syn  Człowieczy  został
teraz  uwielbiony,  a  w  Nim  został  Bóg
uwielbiony.  Jeżeli  Bóg  został  w  Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie
samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze
krótko  -  jestem  z  wami.  Będziecie  Mnie
szukać,  ale  -  jak  to  Żydom powiedziałem,
tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy
pójść  nie  możecie.  Daję  wam  przykazanie
nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak
się  miłowali  wzajemnie.  Po  tym  wszyscy  poznają,  żeście  uczniami  moimi,  jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali”.

 (J 13, 31-33a. 34-35)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Jeszcze nie możemy pójść tam, gdzie Jezus. Jeszcze do Niego nie dorastamy.
Jesteśmy zbyt słabi, zbyt grzeszni, zbyt uwikłani w sprawy tego świata. Rozumiemy
zaledwie nikłą część z tego, co przekazuje nam o swoim i naszym Ojcu. Jednak Jezus
widzi nie tylko nasz obecny stan, ale i ten, do którego chce nas doprowadzić. Widzi
w  nas  dzieci,  które  niewiele  potrafią  i  rozumieją,  ale  szukają  i  chcą  się  uczyć.
Przemawia z ciepłem i dobrocią, wskazując drogę miłości, która z czasem upodobni
nas do Niego i pozwoli wejść do Jego królestwa. Wszystko jest możliwe – jeśli tylko
nie wyjdziemy z orbity Jego działania, jak Judasz z Wieczernika.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Ireneusz Długosz z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Justyna Kozłowska z par. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

Marek Miczka, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Emilia Brachman z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach



INTENCJE MSZALNE 

 

15.05.2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + męża Herberta Kroll, ++ rodziców Wiktora i Annę Kroll, ++ Łucję i Huberta 
Białasik, + Hildegardę Serich i ++ z pokrewieństwa.

 

11:00 Za + ks. Wiktora Pielesz w 5. rocznicę śmierci
- ROCZEK:  Maja Jacek
- CHRZEST: Michał Sylwester Pollok, Paweł Stankiewicz

 

14:30 Nabożeństwo majowe

16.05.2022 PONIEDZIAŁEK, Święto rocznicy poświęcenia Katedry w Gliwicach
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  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.
2) Za + Waltera Biskupek w 30 dni po śmierci.
3) Za + Rolanda Szyszka i + Waltera Biskupek (Msza św. ofiarowana od Zespołu 
"Kumoszki" ze Świętoszowic).
4) Za ++ rodziców Jerzego i Łucję Dragon, ++ Józefa i Helenę Fikus, + synową Marzenę 
Dragon, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
5) Za + syna Ronalda Szyguła.
6) Za + męża i ojca Józefa Sławickiego z okazji urodzin, ++ rodziców z obu stron, 
++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
7) Za + Krystynę Konieczny, + męża Herberta, ++ Emilię i Adolfa Skrabania, 
++ Adelajdę, Rainholda i Mariusza Daniel i za dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za + ojca Ryszarda, ++ dziadków Brylok i Dankowski oraz za ++ z pokrewieństwa.
9) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP  i św. Jadwigi z okazji 85-tych 
urodzin Jadwigi Wolny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
10) Za + męża Piotra Thomanek w 8 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Małgorzatę 
i Romana i ++ z pokrewieństwa.
11) Za ++ Klarę, Stanisława, Augustynę i Józefa Sławicki i ++ z pokrewieństwa.

- NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI

17.05.2022 WTOREK, Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
18:00 Za + Ojca Antoniego Boczar w 20 rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców Tomasza 

i Anastazję, + brata Franciszka i ++ z pokrewieństwa

18.05.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: Za ++ rodziców Helenę i Józefa Broja, Matyldę i Józefa Szymaczek, 

+ córkę Urszulę, ++ Ernesta, Erykę, Franciszka i Helenę Szymaczek, Helenę i Alojzego 
Miczka, ++ z pokrewieństwa Broja i Szymaczek, za dusze w czyśćcu cierpiące..

18:45 Uwielbienie – WPR „Mamre” 

19.05.2022 CZWARTEK
8:00 W intencji parafian

20.05.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Stanisława Niedbalskiego, za + brata Adama, + siostrę Annę Kwaśniok 

i ++ z pokrewieństwa Niedbalski i Majewski. 



21.05.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Józefa Bednorz, + córkę Bernadetę (Msza św. ofiarowana od rodziny Żwiorek)

22.05.2022 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Jarosławę i Stanisława Konieczny oraz za wszystkich ++ z rodziny.  
 

11:00 W intencji dzieci obchodzących I rocznicę przyjęcia Komunii Świętej
- CHRZEST: Emilia Olszewska

 

14:30 Nabożeństwo majowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15.05.2022

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

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na pokrycie kosztów sprzątania naszego Kościoła
udało się uzbierać 3114 zł, serdeczne Bóg Zapłać.

• W Poniedziałek  zapraszam  uczniów  klas  7  i  8  szkół  podstawowych  w  Przezchlebiu
i  Ziemięcicach na spotkanie integracyjne.  Przebieg spotkania:  16:00 – projekcja filmu
w SP w Ziemięcicach, 18:00 – Msza św. z nabożeństwem, 19:00 – spotkanie przy ognisku

• Także  w  poniedziałek  przypada  16.  dzień  miesiąca.  O  godzinie  18:00  Msza  Święta
zbiorowa, a po niej w ramach nabożeństwa majowego, nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.

• Wyjątkowo  w  najbliższy  wtorek  kancelaria  parafialna  będzie  nieczynna,  dzień
urzędowania zostaje przeniesiony na środę, w godz. 16.30-17.30

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszam uczniów klas 4 i 5 z Przezchlebia i Ziemięcic na
próbę przed uroczystością  rocznicy  I  Komunii  świętej,  która odbędzie  się  w przyszłą
niedzielę o godz. 11.00.

• W piątek zapraszam na godz. 18.00 na Mszę św., nabożeństwo i koncert. Podczas Mszy
św. i koncertu zaśpiewa dla nas Mały Skład Kameralnego Chóru Państwowej Filharmonii
w Tarnopolu  „BREVIS”.  Cały  dochód  z  koncertu  zostanie  przeznaczony na  potrzeby
żołnierzy ukraińskich walczących na froncie. 

• Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Rodzin Diecezji Gliwickiej,  która odbędzie się
dnia 21 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, pod hasłem: "Rodzina
Drogą  Świętości".  Rozpoczęcie  pielgrzymki  o  godz.  10:30.  Uroczysta  Msza  Św.  pod
przewodnictwem biskupa Andrzeja Iwaneckiego zostanie odprawiona o godz. 11:00.
 

• Zachęcam do zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  artykuł  o  przesłaniu
Karola  de  Foucauld,  który  dziś  będzie  kanonizowany,  a  także  wywiad  z  Munkiem
Staszczykiem.



ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA – PATRON POLSKI
  

 

Andrzej  Bobola  urodził  się  w  1591  roku
w  miejscowości  Strachocina  pod  Sanokiem.
Pochodził  ze  średnio  zamożnej  szlachty,  ród,
z  którego  się  wywodził,  należał  do  najstarszych
w Polsce. Podjął nauki w szkole prowadzonej przez
jezuitów. Po zakończeniu gimnazjum w Braniewie,
mając ukończone dwadzieścia lat życia zdecydował
się przenieść do Wilna, by wstąpić do tamtejszego
nowicjatu  Towarzystwa  Jezusowego.  Natomiast
według  źródeł,  śluby  zakonne  złożył  pod  koniec
lipca  1613  roku.  W  Wilnie  jednak  pozostał.
W  latach  1613-1622  studiował  tam  teologię
i filozofię w Akademii Wileńskiej. Miał z uwagi na

to  dwuletnią  przerwę,  wymaganą  by  odbyć  praktyki  pedagogiczne  w  szkołach
jezuickich, co miało miejsce najpierw w Braniewie, a następnie w Pułtusku. Święcenia
kapłańskie otrzymał 12 marca 1622 roku. Natomiast w kościele Świętego Kazimierza
w  Wilnie  2  czerwca  roku  1630  złożył  profesję  czterech  ślubów  zakonnych.  Jako
duszpasterz  pracował  między  innymi  w  Łomży,  Wilnie,  Połocku,  Bobrujsku
i  Warszawie,  a  jako nauczyciel  młodzieży w Nieświeżu,  Braniewie  i  Pułtusku.  Od
1652  roku  apostołował  wśród  ubogiej  ludności  na  obrzeżach  ówczesnej
Rzeczypospolitej oddając się całkiem pracy ewangelizacyjnej. 

W naszej Ojczyźnie trudne to były czasy, a św. Andrzej z olbrzymim zapałem
głosił Ewangelię bez względu na trudności. Jego niestrudzoną pracę przerwała nagle
śmierć męczeńska w 1657 roku. Po swojej śmierci nie został zapomniany na zawsze,
bowiem dał o sobie przypomnieć. 16 kwietnia 1702 roku ukazał się w Pińsku, objawił
się  przełożonemu  klasztoru  oo.  jezuitów.  W związku  z  tym  wydobyto  trumnę  ze
szczątkami Świętego. Okazało się wtedy, że relikwie św. Andrzeja Boboli zachowane
są w niezwykły sposób i pozwoliły też bliżej poznać okrutne szczegóły męczeńskiej
śmierci.  Wkrótce  rozpoczął  się  kult  Męczennika.  Jego  tamtejsze  relikwie  zostały
przedmiotem  pielgrzymek  zarówno  katolickich,  jaki  prawosławnych,  które  w  ten
sposób mogły jednoczyć się we wspólnej modlitwie.

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


