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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Podeszło  do  Jezusa  kilku  saduceuszów,
którzy  twierdzą,  że  nie  ma  zmartwychwstania,
i  zagadnęli  Go  w  ten  sposób:  ”Nauczycielu,
Mojżesz  tak  nam przepisał:  "Jeśli  umrze  czyjś
brat,  który  miał  żonę,  a  był  bezdzietny,  niech
jego  brat  weźmie  wdowę  i  niech  wzbudzi
potomstwo  swemu  bratu".  Otóż  było  siedmiu
braci.  Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Wziął  ją  drugi,  a  potem  trzeci,  i  tak  wszyscy
pomarli,  nie  zostawiwszy  dzieci.  W  końcu
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc
którego  z  nich  będzie  żoną?  Wszyscy  siedmiu  bowiem  mieli  ją  za  żonę”.  Jezus  im
odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za
godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani
za  mąż wychodzić.  Już  bowiem umrzeć  nie  mogą,  gdyż są  równi  aniołom i  są  dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla
Niego żyją”.                                                                                                          (Łk 20,27-38)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Jezus  bardzo  dużo  uwagi  w  swoim  nauczaniu  poświęcał  zmartwychwstaniu  ciał.

Przekonywał, że ta prawda nie jest niczym nowym. Wskazywał, że ma ona swoje źródła
jeszcze w Starym Testamencie.  Powoływał  się  na Mojżesza,  tak bardzo cenionego przez
naród Izraela.  Chrystus podkreślał,  że śmierć nie jest  ostatecznym końcem człowieka,  że
naszym  powołaniem  jest  życie  w  Bogu  tu  na  ziemi  i  kiedyś  w  niebie.  Saduceusze
wyśmiewali jednak tę prawdę. Argumentowali swoje racje przejaskrawionym przykładem,
przekładając  ziemskie  relacje  na  rzeczywistość  nieba.  Jezus  wyprowadzał  ich  z  błędu.
Przekonywał, że wieczność nie będzie doskonalszą wersją życia na ziemi. Jaka więc będzie?
Nie wiemy. To ciągle jest tajemnicą. Być może ta nasza niewiedza skłania nas ku wątpieniu
w życie po śmierci, ale nie powinniśmy się poddawać takiej pokusie. Codziennie w Credo
powtarzamy: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Niech nie będą to puste,
wyuczone słowa, ale świadoma deklaracja naszej wiary. Życie się nie kończy, ono naprawdę
ma piękną kontynuację w wieczności. To, jak ona wygląda jest na razie dla nas zakryte, ale
kiedyś owa zasłona zostanie przed nami zdjęta. Zobaczymy wszystko na własne oczy. To
będzie wspaniała chwila!



INTENCJE MSZALNE

06.11.2022 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Erwina Szyszka, Józefa i Hildegarde Mike, ++ dziadków z obu stron 
i ++ z pokrewieństwa.

11:00 Za + męża Tadeusza Kliamala, ++ rodziców Łucję i Jana Kliamala, Helenę i Adolfa 
Bielesz, ++ braci Antoniego i Jana, ++ szwagrów Andrzeja i Bernarda, + szwagierkę 
Anielę i ++ z pokrewieństwa

14:30 Różaniec za zmarłych

07.11.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o dobre relacje w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim oraz 

o odnalezienie się w nowej pracy

08.11.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + Roberta Nogielskiego w 4 rocznice śmierci.
2) Za + siostrę Barbarę Dziuba, + brata Ernesta, ++ 2 szwagrów, rodziców, teściów, 
dziadków i ++ z pokrewieństwa Czmok – Kowolik.
3) Za + Krystynę Cieślik (Msza św. ofiarowana od rodziny Bless).
4) Za ++ rodziców Jadwigę i Wilhelma Woźnica, ++ braci, + bratową, + szwagra, 
++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ Łucję i Engelberta Cebula, ++ dziadków, za ++ z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.
6) Za + Tomasza Cichorowskiego w 30. dzień po śmierci (Msza św. ofiarowana od 
rodziny Skandy).
7) Za ++ rodziców Adelajdę i Alfreda Koziol, + Ewalda Fliegel, ++ dziadków, 
pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za ++ Eryka i Elżbietę Grzeganek, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Grzeganek 

 i Kokoszka.
9) Za + Ditera Gawron.

09.11.2022 ŚRODA, Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
18:00 Intencja wolna

10.11.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora kościoła
8:00  Do Bożej Opatrzności  przez wstawiennictwo NMP i Proroka Eliasza dziękując za dar  

złożonych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa z prośbą o łaskę wierności

11.11.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anioła Stróża w intencji I. dziecka Leny 

Kropiwnickiej prosząc o Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo i poptrzebne łaski  
dla niej, jej rodziców i rodziców chrzestnych.

12.11.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa
18:00  Za  +  Jadwigę  Drzymota  w  rocznicę  śmierci,  +  męża  Brunona,  +  syna  Bernarda,

++ rodziców, dziadków, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.



13.11.2022 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ z rodzin Błażytko, Mainka, Koziolek, Klimala, za ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny z okazji 
50. urodzin Bronisławy Krupińskiej. 

- CHRZEST: Zofia Jadwiga Kaduk
14:30 Różaniec za zmarłych

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06.11.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Różaniec za zmarłych, który będziemy odmawiać do
wtorku włącznie.

• W  zeszłym  tygodniu  podczas  zbiórki  na  Misję  udało  się  nam  uzbierać  1497  zł,
za wszystkie złożone ofiary składam Serdeczne Bóg zapłać.

• W  poniedziałek  po  Różańcu  za  zmarłych  odbędzie  się  spotkanie  dla  Marianek,
zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta do dołączenia do Grona Dzieci Maryi.

• Biskup  Gliwicki  udzielił  dyspensy  od  zachowania  wstrzemięźliwości  od  pokarmów
mięsnych oraz zachowania charakteru dnia pokutnego, w piątek 11 listopada br. z okazji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na Kościół w
potrzebie.

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  o  epidemii
samotności a także o pielgrzymce papieża Franciszka do Bahrajnu.

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



BAZYLIKA LATERAŃSKA
 

W  najbliższą  Środę  będziemy  obchodzić
w całym Kościele święto poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej.  Jej  pełna  nazwa  to:  Papieska
arcybazylika  Najświętszego  Zbawiciela,  św.
Jana  Chrzciciela  i  św.  Jana  Ewangelisty  na
Lateranie.  Matka  i  Głowa  Wszystkich
Kościołów  Miasta  i  Świata.  Jest  to  katedra
biskupa Rzymu, czyli samego Papieża. 

Wiele  osób  sądzi,  że  najważniejszym
kościołem papieskim jest bazylika św. Piotra na
Watykanie.  Nie  jest  to  prawdą.  To  bazylika

świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę
w  historii  chrześcijaństwa  i  dlatego  Kościół  obchodzi  specjalny  dzień,  przypominający
moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa
tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod
pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac
ten podarował papieżowi św.  Sylwestrowi I  (314-335).  Do roku 1308 był  on rezydencją
papieży.  Gdy  w 313  r.  cesarz  Konstantyn  Wielki  wydał  edykt  pozwalający  na  oficjalne
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod
wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona
pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia
dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych.
Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od czasów niewoli  awiniońskiej  na
początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.

Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od
trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki;
każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem
do świątyni  znajduje  się  łaciński  napis,  który najlepiej  oddaje  wagę i  rolę  tego miejsca:
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis  to znaczy: Matka i Głowa wszystkich
kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego
Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników.
Tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

Bazylika  św.  Jana  na  Lateranie  jest  nieco  tylko  mniejsza  rozmiarem  od  Bazyliki
św. Piotra i od Bazyliki św. Pawła za Murami. Wnętrze bazyliki jest podzielone kolumnami
na pięć naw. Imponujący jest fronton bazyliki z 15 potężnymi figurami u szczytu (każda
o wysokości 7 m): Chrystusa, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Apostoła i doktorów Kościoła.
Z balkonu, który jest umieszczony w centrum frontonu Bazyliki, papieże udzielali ludowi
błogosławieństwa  apostolskiego.  Do  wnętrza  bazyliki  prowadzi  pięć  potężnych  wejść.
W  nawie  głównej  stoją  także  potężne  posągi  12  Apostołów  i  ważniejszych  proroków.
W nawach bocznych są  nagrobki  papieży.  Za konfesją,  czyli  za  ołtarzem głównym, pod
baldachimem, gdzie tylko papież odprawia Mszę świętą, znajduje się bogate prezbiterium, 
a przy jego końcu przy ścianie na stopniach stoi tron papieski z białego marmuru, wysadzany
drogimi kamieniami tworzącymi artystyczne mozaiki.


