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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

  Jezus  powiedział:  ”Moje  owce  słuchają  mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie  wieczne.  Nie  zginą one na  wieki  i  nikt  nie
wyrwie ich z mojej ręki.  Ojciec mój,  który Mi je
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać  z  ręki  mego  Ojca.  Ja  i  Ojciec  jedno
jesteśmy”.

(J 10,27-30)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

W rozpoczętym dziś  tygodniu  będzie  nam nadal  codziennie  towarzyszyła  Ewangelia  św.
Jana. Proponuję, by tej lekturze nadać pewien klucz, mianowicie, każdorazowo zastanowić
się, co dany urywek mówi w ogóle o naszej wierze. By zrozumieć dzisiejszy, króciutki ustęp,
wypada sięgnąć do wcześniejszego rozdziału, który opowiada o uzdrowieniu przez Jezusa
człowieka w sposób niezawiniony niewidomego od urodzenia (zob. J 9, 1-7), co posłużyło
Mu do wskazania  na  toczącą  ludzi  jeszcze  gorszą,  duchową i  tym razem zawinioną  już
ślepotę: „Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd (albo: «wprowadzić
podział»), aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi».
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy
niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu,
ale ponieważ mówicie: ‘Widzimy’, grzech wasz trwa nadal” (J 9, 39-41). Następnie, Jezus
wygłosił  mowę, w której porównał siebie do Dobrego Pasterza (zob. J 10, 1-18) i  która,
niestety, wywołała Jego ponowne odrzucenie (zob. J 10, 19-24), na co Jezus odpowiedział
ripostą: „Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec…” (J 10, 26) – ciąg dalszy tej riposty
to właśnie dzisiejszy fragment Ewangelii. Przekonujemy się więc, że gdybyśmy nie poznali
wpierw  jego  poprzedzającego  kontekstu,  stracilibyśmy  jego  polemiczną  wymowę.
Tymczasem, być „owcą” należącą do Dobrego Pasterza – posłuszną („Moje owce idą za
Mną…)”, zbawioną („Ja daję moim owcom życie wieczne…”) i bezpieczną („Moje owce nie
zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki ani z ręki mego Ojca”) – oznacza zarazem
stanąć w opozycji do świata; albowiem, choć właśnie to ten „świat tak Bóg umiłował, że dał
swojego  Syna”  (por.  J  3,  16),  to  jednak,  mimo  to,  ten  sam  „świat  Syna  nie  poznał”
(zob. J 1, 10). Dobry Pasterz nie wychowuje nas zatem „pod kloszem”, tylko na „poligonie”;
nie trzyma nas w „oblężonej twierdzy”, lecz posyła na „front”.



INTENCJE MSZALNE 

 

08.05.2022 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + Elfrydę Nicz w I rocznicę śmierci.
 

11:00 Za + żonę Helenę Miczka, ++ rodziców Szczeponik i Miczka, ++ krewnych i przyjaciół.
 

14:30 Nabożeństwo majowe

09.05.2022 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i męczennika
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Judy Tadeusza z okazji 85-tych 

urodzin Augustyna Wolny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
dla całej rodziny.

10.05.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + męża Ingelberta Gałązka w dniu urodzin, za + rodziców z obu stron.
2) Za ++ rodziców Brunona i Jadwigę Drzymota, + brata Bernarda, za ++ dziadków 
Pawła i Marię Szyszka, Augustyna i Konstantynę Drzymota i ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Martę i Stanisława Liszka, Edeltraudę i Piotra Szklorz, + Krystynę 
Piernikarczyk, ++ Helmuta i Georga Liszka, ++ dziadków Liszka - Choroba, 
++ z pokrewieństwa, ++ Gizelę i Józefa Szczotka.
4) Za + matkę Małgorzatę Nierobisz w rocznicę śmierci, + ojca Michała , ++ za dziadków
Liszka i Nierobisz oraz zmarłych z pokrewieństwa.
5) Za + męża Ingberta Gałązka w dniu urodzin, za ++ rodziców z obu stron.
6) Za + Rolanda Szyszka (Msza św. ofiarowana od mieszkańców Świętoszowic).
7) Za + ciocię Elżbietę Sibon, ++ jej rodziców Gertrudę i Józefa oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
8) Za ++ rodziców Margot i Karola Kapica, Józefa i Magdalenę Kosubek, ++ dziadków 
z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
9) Za + męża Antoniego Bielesz w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców Erikę i Ernesta,
Helenę i Adolfa i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
10) Za + babcię Jadwigę Szuwald w 20-tą rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków: 
Wilhelma, Łucję i Piusa, ++ Marię i Konrada, Anastazję i Tomasza, Lidię i Lucjana, 
Józefę i Jana oraz za + wujka Zygfryda.
11) Za ++ męża Wilibalda Spende, rodziców z obu stron, braci, szwagierki, Gabrielę 
Sydów oraz ++ z pokrewieństwa
12) Za + Władysławę Zadura

11.05.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: Za + ojca Franciszka Boczar w 5 rocznicę śmierci, 

za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
18:45 Różaniec – WPR „Mamre” 

12.05.2022 CZWARTEK
8:00 Za ++ rodziców Annę i Karola Burda, + Wincentego Lis, + brata Krystiana 

i ++ pokrewieństwa

13.05.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Rolanda Szyszka w 30 dzień po śmierci
 



14.05.2022 SOBOTA, Święto św. Macieja, apostoła
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od Grażyny i Włodzimierza 

Stanisławskich)

15.05.2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za + męża Herberta Kroll, ++ rodziców Wiktora i Annę Kroll, ++ Łucję i Huberta 
Białasik, + Hildegardę Serich i ++ z pokrewieństwa.

 

11:00 Za + ks. Wiktora Pielesz w 11. rocznicę śmierci
- ROCZEK:  Maja Jacek)
- CHRZEST: Michał Sylwester Pollok, Paweł Stankiewicz

 

14:30 Nabożeństwo majowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08.05.2022

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nabożeństwo Majowe.

• Również  dziś  Mszach  Świętych  zbiórka  do  puszek  na  pokrycie  kosztów  sprzątania
naszego Kościoła.

• Także dziś w całym Kościele obchodzimy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna
Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.

• W  Poniedziałek  przypada  przeniesiona  z  dzisiejszej  Niedzieli,  Uroczystość  św.
Stanisława, głównego Patrona Polski.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o tym jak Wojna
na Ukrainie wpływa na ceny żywności, a także kolejna część Biblii Audio.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Ireneusz Długosz z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Justyna Kozłowska z par. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

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



 KOMUNIKAT
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE W DNIU 2 MAJA 2022 
 

W dniu 2 maja 2022 r., w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski,  na  Jasnej  Górze  zebrała  się  Rada  Stała  Konferencji  Episkopatu  Polski  pod
przewodnictwem  abpa  Stanisława  Gądeckiego.  Spotkanie  było  poświęcone  sytuacji
w Ukrainie oraz aktualnym kwestiom duszpasterskim.

1. Głównym punktem dyskusji biskupów była ocena działalności Kościoła wobec dramatu
wojny w Ukrainie. Biskupi wysłuchali  sprawozdań z prowadzonych działań przez Caritas
Polska  oraz  Radę  Konferencji  Episkopatu  Polski  ds.  Migracji,  Turystyki  i  Pielgrzymek.
Podkreślono ogromne zaangażowanie polskiego społeczeństwa w organizację bezpośredniej
pomocy ludności ukraińskiej, zarówno w postaci wsparcia materialnego, jak również dużej
liczby inicjatyw, które wyzwoliła ta dramatyczna sytuacja.  Polacy mają prawo oczekiwać
analogicznej pomocy, wsparcia i solidarności ze strony innych krajów europejskich. Biskupi
raz  jeszcze  pragną  wyrazić  wdzięczność  parafiom,  ruchom  katolickim,  organizacjom
kościelnym na czele z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi, a przede wszystkim milionom
wiernych  za  ogromną  pomoc,  której  dzięki  nim można  było  udzielić  znajdującym się  w
potrzebie siostrom i braciom z Ukrainy. Rada Stała apeluje, by nie ustawać w tej pomocy,
zarówno materialnej, jak i duchowej. Wzywa wszystkich do hojnego podejmowania posługi
wolontariackiej  wszędzie tam, gdzie jest  ona potrzebna.  Dotyczyć to może wielu działań,
m.in. organizowania wspólnych kolonii z dziećmi ukraińskimi, nauki języka polskiego, czy
wsparcia programu „Rodzina Rodzinie w Polsce”.

2. Rada Stała przeanalizowała aktualną sytuację duszpasterską Kościoła w Polsce. Rodzące
się  w  całym  kraju  inicjatywy  modlitewne,  pastoralne  i  społeczne  będę  miały  konkretne
przełożenie na tworzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, którego
hasłem  będzie  „Wierzę  w  Kościół  Chrystusowy”.  Podejmowane  w  nim  będą  m.in.
podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża
Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego. Poruszone
zostały  także  kwestie  takie  jak  otwarcie  parafii  na  migrantów czy  wymiar  ekumeniczny
w duszpasterstwie.

3. Spotkanie Rady Stałej poprzedziło centralne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej
Polski. W tym roku były one połączone z narodowym dziękczynieniem za beatyfikację kard.
Stefana  Wyszyńskiego  i  Matki  Elżbiety  Róży Czackiej,  która  miała  miejsce  12 września
ubiegłego  roku.  Biskupi  przypominają  wielkie  zasługi  Prymasa  Tysiąclecia  dla  Kościoła
i  Ojczyzny,  a  także  jego  oddanie  Maryi,  które  właśnie  na  Jasnej  Górze,  przed  obrazem
Czarnej Madonny, dopełnione zostało ślubami Narodu.

Członkowie Rady Stałej zachęcają wszystkich, by w tych trudnych czasach pokładać nadzieję
w  Bogu  i  ufać  wstawiennictwu  Pani  Jasnogórskiej,  Królowej  Polski.  Przed  Jej  tronem
ogarniają modlitwą wszystkich Rodaków w kraju i  za granicą i  udzielają im pasterskiego
błogosławieństwa. 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski


