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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  wziął  z  sobą  Piotra,  Jakuba  oraz  brata
jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz
i  Eliasz,  rozmawiający  z  Nim.  Wtedy  Piotr
rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza".
Gdy  on  jeszcze  mówił,  oto  obłok  świetlany
osłonił  ich,  a  z  obłoku odezwał  się  głos:  "To jest  mój  Syn umiłowany,  w którym mam
upodobanie,  Jego słuchajcie!" Uczniowie,  słysząc to,  upadli  na twarz i  bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.  A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im,
mówiąc:  «Nie  opowiadajcie  nikomu  o  tym  widzeniu,  aż  Syn  Człowieczy
zmartwychwstanie".                                                                                                 (Mt 17, 1-9)

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Wydarzenie  Przemienienia  Pańskiego jest  jedną  z  najbardziej  niezwykłych historii.
Oto Jezus zabrawszy ze sobą trzech uczniów wszedł na wysoką górę i tam się przemienił.

Cała perykopa składa się z trzech etapów: wejścia na górę, wydarzenia na szczycie
i zejścia. Jakże często i nasze życie jest podobne do nich. Najpierw stawiamy sobie jakiś cel
i  trudzimy  się,  żeby  go  osiągnąć,  a  gdy  już  go  zdobędziemy,  przepełnia  nas  radość
rozświetlająca nasze wnętrze. Mówimy sobie – podobnie jak Piotr – dobrze, że tu jesteśmy.
Chcemy wtedy rozbić symboliczny namiot, aby w nim się schronić i niejako zabezpieczyć
swoje przeżycie przemienienia po osiągnięciu celu. Jednak wtedy następuje moment zejścia
i  powrotu  do  rzeczywistości  u  podnóża  góry,  czyli  do  codzienności.  Schodząc  myślimy
o tym, jak będziemy się dzielić naszą radością z bliskimi, a z drugiej strony czujemy żal,
że to już było i się skończyło. Z pewnością podobne ambiwalentne uczucia towarzyszyły
apostołom, którzy może wtedy pomyśleli: „Ależ mamy historię do opowiedzenia pozostałym
uczniom! Ach, i to właśnie przed nami Mistrz się przemienił! Niech pozostali uczniowie nam
zazdroszczą”. Panie, uwolnij nas od pychy!



   INTENCJE MSZALNE
05.03.2023 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + Brunona Drzymota, żonę Jadwigę, syna Bernarda, ich ++ rodziców, dziadków 

i ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Za +  męża  Karola  Spende,  ++  rodziców,  teściów i  ++  z  pokrewieństwa  Spende  

i Milan.
14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

06.03.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ z rodziny Bronkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
 

07.03.2023 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Herberta Kozioł w dniu urodzin, jego ++ rodziców Marię i Alojzego, siostrę 
Helenę i za ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od rodziny Twardowskich)
3) Za + męża Henryka Schuwald, ++ rodziców Stanisława i Martę Schuwald, Otylię
i Adolfa Kernert, + szwagra Augustyna, za ++ z pokrewieństwa Schuwald Kernert.
4) Za ++ Marię Kapek i Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od kuzyna Marcina z żoną).
5) Za + matkę Różę Switala w I. rocznicę śmierci, + ojca Józefa Switala i wszystkich 
++ z pokrewieństwa Switala, Kirśniok i Szucmajer.
6) Za + Jana Walocha
7) Za + Helenę Samol (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).

08.03.2023 ŚRODA
18:00  Msza Święta Szkolna: Za + brata Joachima, rodziców Łucję i Franciszka Miczka,  

dziadków  Joannę  i  Franciszka  Miczka,  Martę  i  Pawła  Sikora,  Annę  i  Pawła  Lis,
Elfrydę Nicz, za ++ rodzciów Miczka Sikora oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu 
ciepiące.

- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
 

09.03.2023 CZWARTEK
8:00  Za + Zofię  Boczar  (Msza Święta  ofiarowana od Wspólnoty Sióstr  Rodziny Maryi  

z Częstochowy)

10.03.2023 PIĄTEK
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji Dawida Remet 

w dniu 1. urodzin a także z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
- DROGA KRZYŻOWA

 

11.03.2023 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Grzegorza i Marię Konieczny, ++ dziadków i za ++ z pokrewieństwa.
 

12.03.2023 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za ++ rodziców Łucję i Huberta Białasik, + męża Herberta Kroll, jego rodziców 

Wiktora i Annę Kroll, za ++ z pokrewieństwa Kroll i Białasik
11:00 Za ++ rodziców Gizelę i Józefa Strzodka i ++ dziadków.
14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05.03.2023

 

• Dziś na godzinę 14:15 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

• Także dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.

• W poniedziałek o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla Marianek. Zapraszamy
dziewczęta pragnące dołączyć do grona dzieci Maryi.
 

• Także w poniedziałek na godzinę 18:00 zapraszam młodzież przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania na Msze Świętą i spotkanie. 
 
 

• W środę po Mszy św. szkolnej dzieci z naszej parafii zapraszają na spotkanie z Panem
Bogiem,  pod  tytułem:  Pan  Bóg,  uwielbiam.  Uwielbimy  Pana  Boga  piosenkami,
rozważając  przy  tym:  czym jest  miłość.  W sposób szczególny zapraszamy Drogie
Panie z okazji ich Święta. 

• W  najbliższą  sobotę  o godzinie  12:00 w gliwickiej  katedrze  odbędą się  święcenia
biskupie i ingres nowego biskupa gliwickiego ks. prałata Sławomira Odera. Uroczystej
Mszy  Świętej będą  przewodniczyć  Nuncjusz  apostolski  w  Polsce  abp  Salvatore
Pennacchio,  kardynał  Stanisław  Dziwisz  oraz  wielu  biskupów  z  całej  Polski.
To bardzo ważne wydarzenie dla naszej diecezji. Jak już wspominał biskup nominat
w liście skierowanym dziś do nas, zachęca do uczestnictwa w tej uroczystości, a także
do duchowej łączności i do modlitwy w jego intencji. Święcenia biskupie będą także
transmitowane internetowo na kanale telewizji Imperium.

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach

• Bardzo  dziękuję  panom:  Marianowi,  Alfredowi,  Rejnoldowi,  Bernardowi
i Grzegorzowi za przygotowanie w minionym tygodniu drewna na opał do kościoła,
natomiast panom: Markowi, Sebastianowi, Robertowi i Grzegorzowi za modernizację
oświetlenia w kościele.
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  kolejna  część
wielkopostnego cyklu rekolekcyjnego, a także o tym czy życiowe problemy to kara za
nasze grzechy?

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



NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE I ODPUST ZUPEŁNY
Wielki  Post  to  czas  szczególny,  wczas  pokuty

i  przygotowania  nas  do  najważniejszych  świąt
Wielkanocnych. W tym przygotowaniu mają nam
pomóc specjalne wielkopostne nabożeństwa, czyli
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Droga  krzyżowa  nawiązuje  do  ostatniej  drogi,
którą  przeszedł  Jezus.  Rozpoczął  ją  w  Pałacu
Piłata,  gdzie  został  skazany,  a  zakończył  –  na
górze zwanej Golgotą, gdzie został ukrzyżowany.
Upamiętnienie tych ostatnich chwil z życia Jezusa

było  celem  wielu  pielgrzymów,  którzy  przez  stulecia  przybywali  do  Ziemi  Świętej,  do
Jerozolimy. Ci jednak, którzy nie mogli z różnych względów przybyć do Świętego Miasta,
starali się wspominać i upamiętniać ostatnie chwile z życia Jezusa w miejscach, w których
żyli  i  pracowali.  Do  rozwoju  nabożeństwa  Drogi  krzyżowej  przyczynili  się  szczególnie
ojcowie franciszkanie. To oni początkowo mieli przywilej zakładania Dróg krzyżowych we
własnych  kościołach.  Liczba  stacji  Drogi  krzyżowej  była  różna  w  różnych  miejscach,
zależnie  od  tradycji  i  wrażliwości  tych,  którzy  ją  współtworzyli.  Także  forma  Drogi
krzyżowej  ulegała  rozwojowi.  Znamy  ją  najczęściej  z  malowanych  obrazów,  zwanych
stacjami, zawieszonych na ścianach naszych kościołów parafialnych. Papież Klemens XIII
chcąc  nadać  pewną  konkretną  formę  nabożeństwu,  tak  bardzo  wtedy  popularnemu,
ograniczył  w  1731  r.  liczbę  stacji  do  14,  a  papież  Pius  IX  w  roku  1871  zezwolił  na
wprowadzenie  i  umieszczenie  na  ścianach  każdego  kościoła  oraz  kaplicy  stacji  Drogi
Krzyżowej.  Odtąd  nabożeństwo,  które  my  znamy  i  w  okresie  Wielkiego  Postu  w  nim
uczestniczymy, było jeszcze chętniej praktykowane. 

Gorzkie  Żale  –  co  ciekawe  jest  to  typowo  polskie,  bo  nieznane  nigdzie  indziej
w  świecie,  nabożeństwo.  Jest  też  stosunkowo  młode,  bo  pierwszy  raz  Gorzkie  Żale
zaśpiewane zostały w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie w 1704 r., a na to, by
ukazać się drukiem musiały poczekać jeszcze trzy lata. W swojej  budowie nawiązują do
jednej z godzin dawnej modlitwy brewiarzowej. Składa się ona z trzech części. Każda z nich
rozpoczyna się pobudką, po której następuje hymn. Następnie śpiewa się pieśń Lament duszy
nad cierpiącym Jezusem, a po jej zakończeniu ma miejsce śpiew następnej pieśni Rozmowa
duszy  z  Matką  Bolesną.  Po  tej  ostatniej  śpiewane  są  suplikacje,  w trakcie  nabożeństwa
wygłaszane jest z reguły kazanie pasyjne. Nabożeństwo pierwotnie przeznaczone tylko było
dla  Bractwa Świętego Rocha,  ale  szybko zdobyło popularność  wśród wiernych i  zostało
wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie w całej Polsce.

Za odprawienie Drogi krzyżowej, podobnie jak Gorzkich żalów, można zyskać odpust
zupełny.  Odpust  można  uzyskać  również  za  nabożeństwo  odprawione  indywidualnie,
w  domu  lub  w  kościele.  Trzeba  spełnić  także  standardowe  warunki  odpustu:  Brak
jakiegokolwiek  przywiązania  do  grzechu,  nawet  powszedniego,  stan  łaski  uświęcającej,
przyjęcie Komunii świętej i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


