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NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

Jezus  udał  się  na  Górę  Oliwną,  ale
o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud
schodził  się do Niego, a On usiadłszy nauczał
ich.  Wówczas  uczeni  w  Piśmie  i  faryzeusze
przyprowadzili  do  Niego  kobietę  którą
pochwycono  na  cudzołóstwie,  a  postawiwszy
ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu,
tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
W  Prawie  Mojżesz  nakazał  nam  takie
kamienować.  A  Ty  co  mówisz?  Mówili  to
wystawiając  Go na  próbę,  aby  mieli  o  co  Go
oskarżyć.  Lecz  Jezus  nachyliwszy  się  pisał
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na
ziemi.  Kiedy  to  usłyszeli,  wszyscy  jeden  po  drugim  zaczęli  odchodzić,  poczynając  od
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus
podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła:
Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

(J 8,1-11)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dzisiaj widzimy Jezusa jak «pisał palcem po ziemi» (J 8,6), jakby jednocześnie był
zajęty  i  bawił  się  czymś znacznie  ważniejszym niż  słuchanie  oskarżycieli  kobiety,  którą
przed nim postawiono, bo ją «pochwycono na cudzołóstwie» (J 8,3).

Zwraca uwagę spokój Jezusa,  nawet w takich momentach,  które innym wydają się
pełne  napięcia.  Oto  praktyczna  nauka  dla  każdego  z  nas  na  te  dni  oszałamiające  swoją
szybkością, która często napina nerwy. Milczący odwrót oskarżycieli przypomina, że sądzi
tylko Bóg, a my wszyscy jesteśmy grzesznikami. W naszym codziennym życiu, w naszej
pracy, w relacjach rodzinnych lub przyjacielskich, dokonujemy oceny. Nasza ocena bywa
błędna i  odbiera  drugiemu dobre  imię.  Zastanawiając  się  nad postawą Jezusa  pośród tej
“sfory” oskarżycieli,  dobrze zrozumiemy co chciał powiedzieć Święty Tomasz z Akwinu:
«Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest
matką nieporządku i ruiny.»

Oprócz  tego,  dzisiaj  mamy wyraźną  wskazówkę:  widząc  innych powtórzę  w głębi
serca słowa Jezusa: «I ja ciebie nie potępiam» (J 8,11).



INTENCJE MSZALNE 

 

03.03.2022 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ rodziców Rudolfa i Adelajdę Skandy, + brata Joachima, ++ Rajmunda i Elżbietę 

Mainka, + brata Erharda i ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 W intencji parafian z podziękowaniem za przeżyte rekolekcje parafialne
 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

04.04.2022 PONIEDZIAŁEK
10:00 Pogrzeb: ś.p. Kazimierza Pudło
18:00  Za + męża Joachima Cichorowskiego w 2 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa

05.04.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Anastazję i Wilhelma Kowolik, teściów, 3 szwagrów, szwagierkę, 
dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
3) Za + Różę Switala w 30 dzień po śmierci.
4) Za + ojca Roberta Gola w dniu urodzin, + żonę Hildegardę i ++ dziadków z obu stron.
5) Za + ciocię Elżbietę Grzeganek, + męża Eryka (Msza św. ofiarowana od rodziny 
Cichorowski).
6) Za + w Niemczech Klarę Szeja, + jej męża Herberta.
7) Za ++ rodziców Różę i Józefa Switala i ++ z pokrewieństwa Switala, Kirszniok, 
Szucmajer i Liszka.

-KORONKA DO ŚW. MICHAŁA  ARCHANIOŁA

06.04.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: Za ++ Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, ++ dziadków Wilczek-Kocjan, 

++ Józefa Roberta, Annę i Karola Wicha, + Henryka Kudlek.
- Droga Krzyżowa dla Dzieci

19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – WPR „Mamre”

07.04.2022 CZWARTEK
8:00 Intencja wolna
17:00 DROGA KRZYŻOWA ULICAMI ZIEMIĘCIC
 

08.04.2022 PIĄTEK
18:00 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

- Droga Krzyżowa
19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – WPR „Mamre”
 

09.04.2022 SOBOTA
18:00 Za + Weronikę w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z pokrew.

10.03.2022 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



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03.04.2022

 

• Dziękujemy ks. Piotrowi za poprowadzenie naszych parafialnych rekolekcji oraz za
wygłoszone do nas Słowo Boże, serdeczne Bóg zapłać!

• Dziś podczas Mszy o godzinie 11:00 będzie śpiewał zespół Midium Voisys, który po
zakończoenj Mszy Świętej wykona dla nas kilka utworów, zachęcam do udziału w tym
koncercie.

• Także dziś  na godzinę 14:30 zapraszam na Gorzkie Żale.

• W zeszłym tygodniu  podczas  zbiórki  na  opał  do  naszego  kościoła  udało  się  nam
uzbierać 6313 zł, Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.

• W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek i czwartek miesiąca. We wtorek po Mszy
Św. Koronka do Św. Michała Archanioła.

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

• W  czwartek  o  godzinie  17:00  zapraszam  wszystkich  do  uczestnictwa  w  Drodze
Krzyżowej ulicami Ziemięcic. Rozpoczęcie nabożeństwa w naszym kościele.

• W przyszłą sobotę odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych. Chorych proszę
zgłaszać w zakrystii do środy włącznie.

• W przyszłą  niedzielę  będziemy  obchodzić  Niedzielę  Palmową.  Poświęcenie  palm
podczas każdej Mszy Świętej, a o godzinie 11:00 uroczysta Msza Święta w intencji
parafian oraz procesja z palmami

• W naszej gazetce znajduje się wykaz wolnych intencji  na kwiecień i  maj.  Intencje
można zamówić w kancelarii parafialnej.

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  analiza  kolejnego
z grzechów głównych – nieumiarkowania w jedzeniu i  piciu a także o ukraińskich
dzieciach  w  polskich  szkołach.  W  sprzedaży  także,  jak  co  roku,  świece
i  paschaliki  na stół Wielkanocny, z których dochód zostanie przekazany na pomoc
potrzebującym. Paschalik kosztuje 2,50 zł, świeca 6 zł.

• Zmarł nasz parafianin, ś.p. Kazimierz Pudło z Ziemięcic, Jego pogrzeb odbędzie się 
w poniedziałek o godzinie 10:00 oraz ś.p. Roland Szyszka ze Świętoszowic. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie...



WYKAZ WOLNYCH INTENCJI
 NA  KWIECIEŃ I MAJ

 

DATA DZIEŃ GODZINA

07.04.2022 Czwartek 8:00

17.04.2022 Niedziela Wielkanocna 11:00

27.04.2022 Środa 18:00

29.04.2022 Piątek 18:00

05.05.2022 Czwartek 8:00

12.05.2022 Czwartek 8:00

13.05.2022 Piątek 18:00

19.05.2022 Czwartek 8:00

20.05.2022 Piątek 18:00

21.05.2022 Sobota 18:00

23.05.2022 Poniedziałek 18:00

25.05.2022 Czwartek 8:00

28.05.2022 Sobota 18:00

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Krzysztof Tadeusz Macewko, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Angelika Maria Macewko (Kalla), 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 


