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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:
"Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteście  światłem  świata.  Nie  może  się  ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i
nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciła  wszystkim,  którzy są  w domu.  Tak niech
wasze  światło  jaśnieje  przed  ludźmi,  aby  widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".                     (Mt 5, 13-16)

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Wielu narzeka, że tak wiele jest zła wokół, że nic nie da się zrobić. Gdyby spojrzeć na
wątłe światło w ciemności, albo na zwykłą świeczkę zapaloną w mroku nocy zrozumiemy
jak wystarczająco oświetla drogę idącym. Tak niewielka ilość soli nadaje smak potrawom.
Dlatego niewielu chrześcijan potrzeba, by oświetlić drogę innym. To my mamy być światłem
i solą nie zrażając się tym, że jesteśmy mali  i  słabi.  Powinniśmy jednak być otwarci na
Ducha Świętego i  przejrzyści,  aby światło Jezusa oświetlało świat.  Możemy sobie  zadać
kilka pytań, aby zrobić taki rachunek sumienia z bycia uczniem Jezusa:

Czy w życiu osobistym polegamy na własnych siłach, czy na Bogu? Czy mówimy
innym o przebaczeniu, kiedy sami podtrzymujemy urazy i niechęć do bliźnich? Czy możemy
zachęcać  do modlitwy kogokolwiek,  jeśli  lekceważymy ją  w naszym życiu?Czy głosząc
Jezusa ubogiego sami umiemy się dzielić? Czy możemy mówić o czystości, gdy sami mamy
nieczyste  pragnienia?  Czy  budujemy jedność  we wspólnocie  Kościoła?  Czy  oczekujemy
wdzięczności  w  formie  ludzkiego  uczucia,  przywiązania,  pochwał,  darów?  Czy  słabości
innych budzą w nas współczucie, czy też jesteśmy „prorokami zła”, wytykającymi innym ich
błędy? Czy szukamy spotkania z ludźmi, czy izolacji? Czy jesteśmy szczerzy i otwarci? Czy
przyznajemy się do naszych błędów i grzechów? Jaka jest nasza postawa wobec cierpienia
swojego i innych? Co dzisiaj możemy powiedzieć Jezusowi o świadectwie swojego życia
dawanym Jego Ewangelii?



INTENCJE MSZALNE
05.02.2023 V NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, za + brata Rolanda, ++ dziadków

Plichta, Popela, Szyszka, Buchta oraz za + ks. Wiktora Pielesz.
11:00 Do Bożej Opatrzności i MBNP przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 

za  odebrane  łaski  z  prośbą  o  dalsze  oraz  o  zdrowie  i  dary  Ducha  Św.  z  okazji
18. rocznicy urodzin Ksawerego Hoin.

14:30 Nieszpory
 

06.02.2023 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
18:00 Za + męża Waldemara Kusz w I. rocznicę śmierci, ++ Waltera, Jadwigę i Rajnarda  

Kusz, Maksymialiana i Luizę Miczka, ++ Jana Cieślik, Siegberta, Dariusza Mróz oraz 
za ++ z pokrewieństwa.

 

07.02.2023 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + męża Henryka Rother, + syna Piotra, + siostrę Adelajdę, + szwagra Herberta, 
 ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Józefa Sobel (Msza ofiarowana od Magdaleny i Mieczysława Duraj z rodziną)
3)  Za  ++  rodziców Franciszkę  i  Bolesława  Marczak,  Wandę  i  Richarda  Miczka,  
za ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
4)  Za  ++  rodziców  Mariana  i  Matyldę  Skrzypczyk,  +  teścia  Karola  Spende  
i ++ z pokrewieństwa.
5)  Za  +  ojca  Marcina  Progsza  w  2.  rocznicę  śmierci,  +  matkę  Barbarę,  +  brata  
Łukasza,  za  ++ z  rodzin  Progsza  i  Mularczyk,  ++ Helenę  i  Stefana  Bednarczyk,  
+ Dawida Piecha i za dusze w czyśćcu cierpiące.
6) Za + Eugeniusza Ogerman w 30. dzień po śmierci.
7)  Za  ++  rodziców  Leona  Helenę  Piernikarczyk,  +  syna  Jana,  kuzyna  Herberta  
Włochowicz i jego + żonę Krystynę.
8)  Za  ++  rodziców  Annę  i  Kurta  Kulosa,  +  ojca  Ernesta  Iwan,  +  babcię  Annę  
Widulską, + Marię Pasternak, ++ Barbarę i Herberta Nowak oraz za ++ z rodziny  
Kulosa, Iwan i Pasternak.
9) Za + Leonarda Skandy (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
 

08.02.2023 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + brata Zbigniewa Szadurskiego
 

09.02.2023 CZWARTEK
8:00  Za + męża Antoniego Bielesz, ++ rodziców Erikę i Ernesta Szymaczek, ++ Helenę  

i Adolfa Bielesz, ++ dziadków i krewnych z obu stron
 

10.02.2023 PIĄTEK, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
18:00 Za ++ Klarę i Antoniego Griksa, za ich ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa
 

11.02.2023 SOBOTA
10:00 W intencji chorych z obrzędem namaszczenia
18:00 Za + Leona Szyszka, jego ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków oraz ++ pokrewieństwa

i dusze w czyśćcu cierpiące
 



12.02.2023 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za ++ Annę, Pawła, Henryka, Hildegardę Lis, ++ Martę, Pawła, Marię, Józefa, 

Ambrożego, Jana i Martę Sikora, ++ Łucję, Franciszka i Joachima Miczka, + Elfrydę 
Nicz, Klarę i Herberta Szeja, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

11:00  Za + ojca Erwina Szyszka,  brata  Rolanda ++ teściów Józefa i  Hildegardę Mike,  
++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa Szyszka - Mike. 

- ROCZEK: Michał Pollok
14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05.02.2023

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.
 

• Także dziś po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów
sprzątania naszego Kościoła.
 

• W Święto Ofiarowania Pańskiego podczas zbiórki na siostry Klauzurowe udało się
nam uzbierać 1448 zł, Bóg zapłać za złożone ofiary.
 

• W poniedziałek na godzinę 18:00 zapraszam na Mszę Świętą i spotkanie, młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek miesiąca. Po Mszy Świętej Koronka do
św. Michała Archanioła.
 

• W środę na godzinę 18:00 zapraszam wszystkie dzieci na Msze Świętą Szkolną.
 

• W sobotę będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. O godzinie 10:00 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji chorych wraz z obrzędem namaszczenia chorych.
Zwracam  się  z  prośbą  o  udzielenie  pomocy,  umożliwienie  uczestnictwa  i  pomoc
w transporcie do Kościoła dla naszych chorych. 
 

• Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w miniony piątek pomogli przy
sprzątaniu dekoracji bożonarodzeniowej, Bóg Zapłać.
 

• Dyrektorzy  Szkół  Podstawowych  w  Ziemięcicach  i  Przezchlebiu  informują,  że
rozpoczynają się od 6 do 28 lutego będą trwać zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły
podstawowej  na  rok  szkolny  2023/24.  Dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły
przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia, druki do pobrania w sekretariacie
oraz  na  stroniach  internetowych  szkół.  Szkoła  w  Przezchlebiu  zaprasza  na  dzień
otwarty 9 lutego, natomiast szkoła w Ziemięcicach  28 lutego.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o różnych formach
życia konsekrowanego, a także o tym czy żałoba jest jeszcze „modna”?

--------------------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 16:00 – 17:00 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 



SAKRA I INGRES NOWEGO BISKUPA GLIWICKIEGO 
 

W sobotę 11 marca br. o godzinie 12:00 w gliwickiej
katedrze odbędzie się sakra biskupia oraz ingres Biskupa
Nominata ks. prałata Sławomira Odera. 

Mianowany  przez  Ojca  Świętego  Franciszka  dnia
28  stycznia  2023  roku  Biskup  Nominat  przyjmie
święcenia  biskupie  przez  posługę  Nuncjusza
Apostolskiego  w  Polsce  Arcybiskupa  Salvatore
Pennacchio  oraz  Kardynała  Stanisława  Dziwisza,
Metropolity Seniora Krakowskiego a także Biskupa Jana

Kopca,  drugiego  Biskupa  Gliwickiego,  Biskupa  Toruńskiego  Wiesława  Śmigla  oraz
Arcybiskupa Giuseppe Mani, Metropolity Seniora Cagliari. 

Módlmy się za Biskupa Nominata Sławomira:
Boże, nasz Ojcze, 

Ty budujesz Kościół przez różnorodność i bogactwo Twoich darów. 
W dniu Pięćdziesiątnicy umocniłeś Duchem Świętym Apostołów, 

aby głosili Królestwo Boże i byli pasterzami Twojej owczarni.
Boże, nasz Ojcze, 

dziękujemy Ci za dar nowego Pasterza dla naszej diecezji, 
biskupa nominata Sławomira.

Prosimy Cię, umacniaj go swoim Duchem,
aby odważnie podążał za Chrystusem, Dobrym Pasterzem

i prowadził naszą wspólnotę diecezjalną drogami Ewangelii.
Niech Jego pasterskie życie i posługiwanie 
będzie kształtowane przez Twoje Słowo, 
przez sprawowanie świętych Tajemnic

i uważne wsłuchiwanie się w nadzieje i cierpienia drugiego człowieka.
Boże, nasz Ojcze spraw, aby wierni naszej diecezji 

byli zjednoczeni z naszym nowym biskupem nominatem Sławomirem
i wzrastali jako lud Boży w wierze, miłości i jedności, 

i wspólnie osiągnęli życie wieczne. Amen.
Matko Sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami,

Święty Józefie, módl się za nami,
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, główni patronowie diecezji gliwickiej, 

módlcie się za nami.
Święta Anno, módl się za nami,

Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami,
Św. Jacku, módl się za nami.


