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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie
sądźcie,  że  przyszedłem  znieść  Prawo  albo
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę  bowiem,  powiadam  wam:  Dopóki
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani
jedna  kreska  nie  zmieni  się  w  Prawie,  aż  się
wszystko  spełni.  Ktokolwiek  więc  zniósłby
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych,
i  uczyłby  tak  ludzi,  ten  będzie  najmniejszy
w  królestwie  niebieskim.  A  kto  je  wypełnia
i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie
niebieskim.  Bo  powiadam  wam:  Jeśli  wasza
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i  faryzeuszów, nie wejdziecie do
królestwa  niebieskiego.  Słyszeliście,  że  powiedziano  przodkom:  „Nie  zabijaj”;  a  kto  by się
dopuścił  zabójstwa, podlega sądowi.  A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by
mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed
ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź
się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał
sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie
wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie
cudzołóż”.  A  Ja  wam  powiadam:  Każdy,  kto  pożądliwie  patrzy  na  kobietę,  już  się
w  swoim  sercu  dopuścił  z  nią  cudzołóstwa.  Jeśli  więc  prawe  twoje  oko  jest  ci  powodem
do  grzechu,  wyłup  je  i  odrzuć  od  siebie.  Lepiej  bowiem  jest  dla  ciebie,  gdy  zginie  jeden
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja
ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano
też:  „Jeśli  ktoś  chce  oddalić  swoją  żonę,  niech  jej  da  list  rozwodowy”.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również,
że  powiedziano  przodkom:  „Nie  będziesz  fałszywie  przysięgał,  lecz  dotrzymasz  Panu  swej
przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga;
ani  na ziemię,  bo jest  podnóżkiem stóp Jego; ani  na Jerozolimę, bo jest  miastem wielkiego
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym
albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi"

(Mt 5, 17-37)



   INTENCJE MSZALNE
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 pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.

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
 

13.02.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ Gabrielę, Agnieszkę, Karola Sydow, ++ Elżbietę i Bernarda Kłaczek, + Piotra 

Przybyła, ++ Krystynę i Józefa Choroba oraz za ++ z pokrewieństwa.
 

14.02.2023 WTOREK, Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Józefa Bednorz, + córkę Bernadetę oraz ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  ++  rodziców  Elżbietę  i  Jana  Szydło,  ++  Jadwigę  i  Franciszka  Szołtysik,  
++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
3) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za  
otrzymane łaski z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny.
4) Za + męża Piotra Maśnica, ++ rodziców z obu stron, ++ Józefa, Kazimierza, Pawła, 
Marię i Jacka, ++ Marię i Tadeusza Leśniewskich.
5) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 90. rocznicy 
urodzin Gertrudy Sikora oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
6) Za + Helenę Samol (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
7)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  MBNP  i  św.  Jadwigi
z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. urodzin Andrzeja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie.

 

15.02.2023 ŚRODA
12:00 Pogrzeb: ś.p. Jana Wolny
18:00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Augustynę i Józefa Lipok, + matkę Elżbietę 

Rakwic, ++ dziadków Nicz, Lipok, Kwaśniok, Rakwic.
 

16.02.2023 CZWARTEK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  +  męża  Ignacego  w  rocznicę  śmierci,  +  syna  Janusza,  +  siostrę  Alicję,
++ rodziców Szeląg i Bednorz i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2)  Za  ++  rodziców  Karola  i  Margot  Kapica,  Józefa  i  Magdalenę  Kosubek,
++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa. 

- NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI
 

17.02.2023 PIĄTEK, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Anioła Stróża w intencji rocznego 

dziecka Wiktora Smolarczyk.
19:30 Msza Święta z modlitwą w intencji uzdrowienia



18.02.2023 SOBOTA
18:00  Za + Karinę Mielec w II rocznicę śmierci, za + syna Andrzeja i męża Zygmunta,  

za ++ Franciszka i Helenę Oleszko oraz za ++ z pokrewieństwa.
- CHRZEST: Laura Bleichert

 

19.02.2023 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + Franciszka Grzyb w 6 rocznicę śmierci, zm. Weronikę Grotowską w 3 rocznicę 

śmierci, ++ z rodzin Komornickich, Grzyb, Grotowskich i Kowalskich.
11:00 W intencji rocznego dziecka Leona Brzoza

- CHRZEST: Rafał Dominik Juskowiak
14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.02.2023

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.
 

• Także  dziś  po  Mszach  Świętych  w  nawiązaniu  do  zalecenia  Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Jan Kopiec, polecił przeprowadzenie zbiórki
przed kościołami na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii
 

• W zeszłą niedzielę podczas zbiórki na pokrycie kosztów sprzątania naszego kościoła
udało się nam uzbierać 3840 zł, Bóg zapłać za złożone ofiary.
 

• W  poniedziałek  na  godzinę  16:30  zapraszam  Marianki  na  spotkanie.  Zachęcam
dziewczęta do dołączenia do grona Dzieci Maryi naszej parafii.
 

• W środę po Mszy św. szkolnej dzieci  z naszej  parafii  zapraszają na walentynkowe
spotkanie  z  Panem  Bogiem,  pod  tytułem:  Pan  Bóg,  uwielbiam.
Uwielbimy  Pana  Boga  piosenkami,  rozważając  przy  tym:  czym  jest  miłość.
Prosimy by zabrać ze sobą serca, także te z papieru z napisem: Jezu, kocham Cię,
podpisać  swoim imieniem  i  nazwiskiem  i  wrzucić  je  przed  Mszą  do  specjalnego
pudełka.  Każdy kto wrzuci  takie  serce,  może liczyć  na  coś  słodkiego.  Dotyczy to
wszystkich - wiek nie gra roli, bo miłość nie liczy lat.
  

• W czwartek przypada 16. dzień miesiąca Msza Święta Zbiorowa zostanie odprawiona 
o godzinie 18:00, a po niej nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.
 

• W piątek na godzinę 19:30 zapraszam na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w  którym dziś m.in. artykuł o Światowym
Dniu Chorego, a także wywiad z bp Edwardem Dajczakiem.

• Zmarł  nasz  parafianin  ś.p.  Jan  Wolny,  zamieszkały  w  Przezchlebiu.  Jego  pogrzeb
odbędzie się w środę o godzinie 12:00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..

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



 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dzisiaj, Jezus mówi: «Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić» (Mt 5,17). Co to jest
prawo? Kim są prorocy? Przez Prawo i  Proroków rozumie się  dwa różne zestawy ksiąg
Starego Testamentu. Prawo odnosi się do pism przypisanych Mojżeszowi; Prorocy, jak sama
nazwa wskazuje, są pisma proroków i literatura mądrości.

W dzisiejszej  Ewangelii  Jezus  odnosi  się  do  tego,  co  uważamy za  podsumowanie
kodeksu moralnego Starego Testamentu: przykazania Prawa Bożego. Według Jezusa, Prawo
nie  polega  na  wyłącznie  zewnętrznych  zasadach.  Nie.  Prawo  nie  jest  założeniem,  które
przyszło z zewnątrz.  Wręcz przeciwnie.  W rzeczywistości  Prawo Boże odpowiada ideału
doskonałości,  który  znajduje  się  w  sercu  każdego  człowieka.  To  dlatego  kto  spełnia
przykazania  nie  tylko  czuje  się  spełniony  w  swych  ludzkich  aspiracjach,  ale  osiąga  też
doskonałość  chrześcijaństwa,  lub,  według  słów  Jezusa,  osiąga  doskonałość  królestwa
Bożego: «kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim» (Mt
05,19).

«Bo powiadam wam» (Mt 05,22). Zgodność z prawem nie wynika z pisma, “litera
bowiem zabija, Duch zaś ożywia” (2 Kor 3,06). To właśnie w tym sensie Jezus stara się być
autorytetem w interpretacji  Prawa zgodnie  z  jego autentycznym duchem.  W interpretacji
Jezusa,  Prawo  jest  rozszerzane  aż  do  ostatnich  konsekwencji:  szacunek  dla  życia  jest
związany  ze  zwalczaniem  nienawiści,  zemsty  i  ataku;  czystość  ciała  przechodzi  przez
wierność i nierozerwalność, prawda danego słowa przechodzi przez szacunek do przymierzy.
Wypełniając  Prawo,  Jezus  «ujawnia  w  pełni  człowieka  człowiekowi,  i  zarazem  jasno
pokazuje mu jego najwyższe powołanie» (Sobór Watykański II).

Przykład  Jezusa  zaprasza  nas  do  tej  doskonałości  życia  chrześcijańskiego,
w której czyny następują po słowach.

ŚWIĘTY CYRYL I METODY -  PATRONOWIE EUROPY
Św. Cyryl i św. Metody byli braćmi z Tesalonik, Grekami z pochodzenia. Znali mowę

Słowian, zasiedziałych wówczas w Macedonii. Św. Cyryl, a właściwie Konstantyn, urodził
się około 826 roku. Był świeckim kapłanem, a imię Cyryl otrzymał pod koniec życia, gdy
wstąpił do klasztoru. Rozpoczął w Konstantynopolu tłumaczyć Pismo święte na język staro-
cerkiewno-słowiański, używając jako pisma wynalezionego przez siebie alfabetu głagolicy,
opartej na alfabecie greckim. 

Św.  Metody  urodził  się  około  815 roku.  Był  urzędnikiem państwowym, a  później
mnichem. Obaj bracia wyruszyli na Krym, na misje wśród Chazarów, a po powrocie zostali
wysłani  jako  misjonarze  do  Bułgarów,  których  w  w  ciągu  5  lat  nawrócili  na  wiarę
chrześcijańską. W 863 roku udali się na Morawy, następnie wezwano ich do Rzymu celem
usprawiedliwienia  się  z  powodu wprowadzenia  języka  staro-cerkiewno-słowiańskiego  do
liturgii. W tym czasie zmarł papież Mikołaj I, a bracia zostali bardzo serdecznie przyjęci
przez  nowego  papieża  Hadriana  II  i  uzyskali  jego  zgodę.  W  Kościele  katolickim  ich
wspomnienie jest obchodzone 14 lutego. Są patronami Europy.


