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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Powiadam  wam,  którzy  słuchacie:
Miłujcie  waszych  nieprzyjaciół;  dobrze
czyńcie  tym,  którzy  was  nienawidzą;
błogosławcie  tym,  którzy was przeklinają,
i  módlcie  się  za  tych,  którzy  was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek,
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz,
nie broń mu i  szaty.  Dawaj każdemu, kto
cię  prosi,  a  nie  dopominaj  się  zwrotu  od
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby
ludzie  wam  czynili,  podobnie  wy  im
czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko,
którzy was miłują,  jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i  grzesznicy
okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam
dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy
się  wam  wdzięczność?  I  grzesznicy  pożyczają  grzesznikom,  żeby  tyleż  samo
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a  nie  będziecie  potępieni;  odpuszczajcie,  a  będzie  wam  odpuszczone.  Dawajcie,
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią
w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". 

(Łk 6, 27-38)
  



INTENCJE MSZALNE 

 

20.02.2022 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Do Miłosierdzi Bożego za wstawiennictwem 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

21.02.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + matkę Matyldę Konieczny w rocznicę śmierci, za + ojca Tomasza Konieczny Łucję 

i Franciszka Poloczek, za + męża Alojzogo Poloczek, za ++ szwagrów Franciszka 
i Henryka, ++ szwagierki Urszulę i Różę, za ++ dziadków Konieczny, Porada i Poloczek.

 

22.02.2022 WTOREK, Święto Katedry św. Piotra, apostoła
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Bronisławę Sobel (Msza św. ofiarowana od Emilii Kowalskiej z rodziną).
2) Za + ojca Norberta Sikora.
3) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej 
dla całej rodziny.
4) Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców Erikę i Ernesta, Helenę i Adolfa, 
++ dziadków z obu stron, ++ szwagrów Tadeusza i Jana, + kuzynkę Urszulę 
i ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ rodziców Anastazję i Emila Lissek w rocznicę śmierci, ++ Hildegardę i Herberta
Hatlapa, + męża Ambrożego Sikora, ++ rodziców Martę i Pawła, ++ Józefa, Jana, Martę 
i Marię Sikora, ++ Annę i Pawła Lis, + Elfrydę Nicz i za wszystkich ++ z pokrewieństwa 
Lissek i Sikora.
6) Za + Ignacego Piowczyk w rocznicę śmierci, ++ Otylię i Świętosława, ++ dziadków 
z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

23.02.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
18:00 Za + Karinę Mielec w I rocznicę śmierci
 

24.02.2022 CZWARTEK
8:00 Za ++ Ditera, ++ rodziców Łucję i Rafała, ++ dziadków, kuzynów Wernera i Joachima,

++ księży Andrzeja i Kazimierza Wolny i za dusze opuszczone.
 

25.02.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od babci Aleksandry i dziadka 

Stanisława)

26.02.2022 SOBOTA
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z okazji 80-tych urodzin, za + męża Wernera, jego ++ rodziców Romana i Zofię 
Cipa, Józefa i Leokadię Wolny, + zięcia Fryderyka



27.02.2022 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja, + córkę Urszulę, 

++ Ernesta, Erykę, Franciszka i Helenę Szymaczek, ++ Helenę i Alojzego Miczka, 
++ z pokrewieństwa Broja i Szymaczek

  

11:00 1) Za + ciocię Edytę Kruziel w 5 rocznicę śmierci, ++ Wiktorię i Donata Szczeponik, 
Erykę i Ernesta Szymaczek, + szwagra Antoniego Bielesz, + kuzynkę Urszulę Broja, 
++ Matyldę i Józefa Szymaczek i wszystkich ++ z pokrewieństwa 

 

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o  Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji 
Klary Cieślar z okazji 10 rocznicy urodzin

- Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
 

14:30 Nabożeństwo eucharystyczne, zakończenie adoracji
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20.02.2022

• Dziś zapraszam na godzinę 14:30 na Nieszpory.

• W przyszłą niedzielę rozpoczynają się dni eucharystyczne przed Środą Popielcową.
Po Mszy Świętej o godzinie 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja,
którą zakończymy nabożeństwem eucharystycznym o godzinie 14:30. Adorację, jak co
roku, będziemy kontynuować w poniedziałek i wtorek (1 i 2 marca). Zachęcamy do
znalezienia  czasu  na  odwiedzenie  naszego  Kościoła  i  adorację  Najświętszego
Sakramentu w ramach duchowego przygotowania do Wielkiego Postu.

• W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o wydanym
niedawno  intymnym  liście  Papieża  Seniora  Benedykta  XVI,  a  także  o  skutkach
zdalnego nauczania.

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



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Jezusowe wskazania są jednoznaczne. A co my myślimy – przed namysłem i po
nim – o naszych nieprzyjaciołach, wrogach? Jakie uczucia targają nami po doznaniu
krzywdy? Kto choć raz nie odpowiedział  „pięknym za nadobne”, doznawszy nawet
niewielkiego zranienia? Równanie „rachunku krzywd” mamy we krwi. Uważamy to za
oczywiste  i  sprawiedliwe.  Zresztą  w  sukurs  przychodzi  nam  cały  wymiar
sprawiedliwości z prokuratorami, sędziami i adwokatami. Nawet Kościół ma swe sądy.
Tak, doznane krzywdy wywołują całą gamę uczuć, takich jak oburzenie, gniew, lęk,
smutek, niechęć, nienawiść czy wręcz mściwość, pragnącą wziąć wielokrotny odwet.
Czujemy niechęć do tych, którzy jako pierwsi nam ją okazują, a cóż powiedzieć, gdy
dotyka nas nienawiść irracjonalna, motywowana jakąś obłędną ideologią? Od wielu lat,
jako uczniowie Jezusa, jesteśmy wzywani, by nie dać się porwać żywiołowi odwetu;
przeciwnie – mamy świadomie i usilnie krzesać w sercu bezwarunkową życzliwość
wobec  wszelkich...  złoczyńców.  A wzorem dla  nas  ma  być  Ojciec  niebieski  –  On
niezmiennie  „dobry  dla  niewdzięcznych  i  złych”.  On  –  cierpliwy  i  miłosierny.
Naśladując  naszego  Ojca,  możemy  też  liczyć  na  wielką  nagrodę  i  miano  „synów
Najwyższego”. Co za obietnica!
 

Na  pewno  newralgicznym  punktem  w  zmianie  naszych  uczuć  i  schematów
reagowania jest wyraźne rozgraniczenie osoby złoczyńcy od jego złych czynów, które
mogą, a nawet powinny być nazwane, osądzone czy napiętnowane. Sąd nad osobą nie
należy jednak do nas, biednych grzeszników, też uwikłanych w słabość i grzeszność.
To  jest  wyłączna  kompetencja  Stwórcy,  który  każdą  osobę  stwarza  na  swój  obraz
i podobieństwo. Stąd to jednoznaczne zalecenie Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni;  nie  potępiajcie,  a  nie  będziecie  potępieni;  odpuszczajcie,  a  będzie  wam
odpuszczone”. W aplikowaniu nauki Jezusa mamy zapewne niemało porażek i – oby! –
coraz  więcej  sukcesów...  A to,  co leży w nas odłogiem i  prezentuje  się  dzisiaj  jak
wieloletni ugór, niech dotknie pług Jezusowej miłości i nauki, zbijającej z tropu nasze
stereotypy!

Zdumiejmy  się  rzeczą  najważniejszą;  tchnie  ona  nadzieją  i  czyni  przełom
w ludzkich dziejach. Otóż nauka dziś słyszana najwyraźniej nie jest z tego świata i nikt
nie wywiedzie jej ot tak sobie z własnego wnętrza. Tę naukę mógł nam ogłosić tylko
Jezus Chrystus, który nie jest „z niskości”, lecz „z wysoka” (por. J 8, 23). Na wiele
sposobów  okazywał,  że  przychodzi  od  Boga,  Stwórcy  i  Ojca,  który  jest  miłością
(por. 1 J 4, 8), i ma wobec ludzi wielki zbawczy plan wyprowadzenia ich z „domu
niewoli”  –  z  destrukcyjnego  żywiołu  nienawiści,  aby  zwycięsko  wprowadzić  ich
w fascynujący, absolutnie nowy świat Boskiej miłości – cywilizacji i kultury miłości!
Tylko  taka  miłość  –  najobficiej  wypływająca  z  przebitego  włócznią  Serca  Jezusa
i na zawsze pozostająca pośród nas w Eucharystii i innych sakramentach – ma realną
moc, aby nasze serca oczyścić, przemienić, przebóstwić, uzdolnić do miłosnej komunii
z bliźnimi i z Boskimi Osobami.


