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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

Jezus  wziął  z  sobą  Piotra,  Jana
i  Jakuba  i  wyszedł  na  górę,  aby  się
modlić.  Gdy  się  modlił,  wygląd  Jego
twarzy  się  odmienił,  a  Jego  odzienie
stało  się  lśniąco  białe.  A  oto  dwóch
mężów  rozmawiało  z  Nim.  Byli  to
Mojżesz  i  Eliasz.  Ukazali  się  oni
w  chwale  i  mówili  o  Jego  odejściu,
którego  miał  dopełnić  w  Jeruzalem.
Tymczasem Piotr  i  towarzysze  snem byli  zmorzeni.  Gdy  się  ocknęli,  ujrzeli  Jego
chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali,  Piotr
rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy
jeszcze  to  mówił,  pojawił  się  obłok  i  osłonił  ich;  zlękli  się,  gdy  weszli  w  obłok.
A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie
i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli

(Łk 9, 28b-36)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na modlitwę. Jezus wraz ze swoimi
uczniami wychodzi na górę, aby się modlić. W Biblii góra to miejsce spotkania ziemi
z Niebem, człowieka z Bogiem. Każda nasza modlitwa to wyjście na górę, by spotkać
Pana.

Ta  górska  wyprawa  wiąże  się  z  pewnym  trudem.  Napotykamy  różne
przeciwności, trzeba też pokonać lęk. Jednak należy podejmować odważne decyzje,
a  mając  przed oczami  cel,  nie  poddawać się.  Tak samo jest  na  modlitwie.  Trzeba
pokonać wiele rozproszeń i trudności. Musimy znaleźć czas. Naszym celem jest Bóg,
dlatego pomimo upadków, niepowodzeń nie rezygnujmy z dalszej wspinaczki.

Warto zadać sobie dziś pytanie: co wnosi do mojego życia modlitwa? Czy ona
mnie przemienia? Czy jestem wytrwały? Przypomnijmy sobie również owoce naszej
modlitwy.  Za  co  w  sposób  szczególny  chcemy  podziękować  Panu?  Wpatrzeni
w przemienione oblicze Chrystusa prośmy Go, by przemieniał nasze serca.



INTENCJE MSZALNE 

 

13.03.2022 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ rodziców Łucję i Huberta Białasik, + męża Herberta Kroll, ++  Wiktora i Annę 

Kroll, za ++ z pokrewieństwa Kroll i Białasik
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Jadwigi z okazji 40-tych urodzin 
Adriana Wilczek, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

- CHRZEST: Zuzanna Justyna Woźnica
- ROCZEK: Hanna Wojtyłko, Aleksander Matysik

 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

14.03.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00  Za + męża Wendelina, ++ rodziców Martę i Feliksa Długosz, ++ Jana, Annę i Stefanię 

Hajda, ++ rodzeństwo Dorotę i Konrada Kubicki, Stefanię i Helmuta Höppner, Agatę 
i Antoniego Skowron, za ++ dziadków Tomanek 

15.03.2022 WTOREK
18:00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, + męża Oswalda, + brata Jacka, żonę Marię, 

++ 4 szwagrów i  za ++ z pokrewieństwa.

16.03.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta szkolna, zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Teodora i Karolinę Pasternok, + siostrę Rutę, ++ dziadków Gurowiec 
i Pasternok, za ++ z pokrewieństwa.
3) Do Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi  dziękując Bogu 
za otrzymane łaski z prosbą o dalsz zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4) Za + Krzysztofa Bem w 3 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ rodziców Edytę i Wilhelma Kowolik, + męża Erharda Mainka, ++ rodziców 
Elżbietę i Rajmunda Mainka oraz za ++ z pokrewieństwa.
6) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie z okazji 60 urodzin Andrzeja Piernikarczyk.
7) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie 
z okazji 106 urodzin Gertrud Frontzek.
8) Za + matkę Otylię Lubicką w 1 rocznicę śmierci, + ojca Henryka Lubickiego 
w 20 rocznicę śmierci, + brata Kazimierza i ++ z rodziny Szeliga.
9) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od Klubu Seniora z Przezchlebia).
10) Za + męża Józefa Kucharczyk, ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Urbanek, 
++ Jadwigę i Stanisława Kucharczyk, ++ dziadków Matyldę i Pawła Opolka, 
++ Wilhelminę i Emila Kucza oraz za ++ z pokrewieństwa.
11) Za + Marię Szuwald (Msza św. ofiarowana od rodziny Kowolik)
- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI I NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI

19:00 Różaniec – WPR „Mamre”

17.03.2022 CZWARTEK
08:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o rozwiązanie trudnej relacji sąsiedzkiej, dobrą pracę 

oraz o zdrowie.



18.03.2022 PIĄTEK
18:00 Za + ciocię Elżbietę Grzeganek (Msza św. ofiarowana do Moniki i Rudolfa)

-DROGA KRZYŻOWA
 

19.03.2022 SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca NMP
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 90-tych 
urodzin Gertrudy Zych.

18:00 Za + ojca Ernesta Szymaczek w 18 rocznicę śmierci , + matkę Erykę, ++ dziadków 
Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik,+ szwagra Antoniego Bielesz,
++ Franciszka i Helenę Szymaczek, + Edytę Kruziel, + kuzynke Urszulę Broja, 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

20.03.2022 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ Jacka i Marię Plichta, + męża Engelharda, ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, 

+ siostrę Elźbietę, ++ szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 70-tych 
urodzin Norberta Pietsch.

- ROCZEK: Natalia Sydow, Michał Filip Burda
 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.03.2022

 

• Dziś po Mszach Świętych zbiórka na pomoc dla Dzieci w Afryce.
 

• Także  dziś  na  godzinę  14:30  zapraszam  na  nabożeństwo  Gorzkich  Żali.  Podczas
nabożeństwa będzie można złożyć ofiarę na Kwiaty do Bożego Grobu.
 

• Nadal od poniedziałku do soboty o godzinie 17:15 zapraszam wszystkich chętnych do
wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na Ukrainie.
 

• We wtorek  przypada  1.  rocznica  śmierci  Bp  Gerarda  Kusza,  pamiętajmy  o  Nim  
w naszych modlitwach.
 

• W środę zapraszam wszystkie Dzieci  na Msze Świętą szkolną,  a po niej na Drogę
Krzyżową dla Dzieci.
 

• Także w Środę przypada 16. dzień miesiąca, o godzinie 18:00 Msza Święta Zbiorowa
a po niej nabożeństwo ku czci św. Jadwigi
 

• W  piątek  po  Mszy  Świętej  zapraszam  wszystkich  do  uczestnictwa  w  Drodze
Krzyżowej. Wypominki za zmarłych, za których będziemy się modlić podczas Drogi
Krzyżowej można wrzucać do skrzynek na bocznych ołtarzach.

• W sobotę przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
 

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

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o tym  jak
Kościół zareagował na potrzebę pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także wielkopostna
refleksja nad kolejnym z grzechów głównych.



ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA WIELKI POST 2022 (część 3)

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał,  że trzeba „zawsze się modlić i nie ustawać”
(  Łk  18,  1).  Potrzebujemy  modlitwy,  ponieważ  potrzebujemy  Boga.  Bycie
samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy
naszej  osobistej  i  społecznej  słabości,  niech  ten  Wielki  Post  pozwoli  nam doświadczyć
pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9).
Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii
[2]; ale przede wszystkim nikt nie zbawia się bez Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna
Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od
udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie,
z  wielką  nadzieją,  która  nie  zawodzi,  a  której  zadatkiem  jest  miłość,  jaką  Bóg  rozlał
w naszych sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 1-5).

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cielesny, do którego wzywa
nas Wielki Post, umocni naszego ducha do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu
o  przebaczenie  w sakramencie  pokuty  i  pojednania,  wiedząc,  że  Bóg  niestrudzenie  nam
przebacza.  Nie  ustawajmy  w  walce  z  pożądliwością,  tą  słabością,  która  prowadzi
do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieków różne sposoby pogrążania człowieka
w grzechu (por. Enc. Fratelli tutti, 166). Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzależnienia od
mediów  cyfrowych,  które  zubaża  relacje  międzyludzkie.  Wielki  Post  jest  odpowiednim
czasem, aby przeciwdziałać tym pułapkom i kultywować bardziej integralną komunikację
międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się z „prawdziwych spotkań” ( tamże, 50), twarzą
w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliźniego. W czasie tego
Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje
siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas
nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu dobra
innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten Wielki
Post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr poranionych
na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie
unikać potrzebujących;  aby wołać,  a  nie ignorować tych,  którzy pragną słuchać dobrego
słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy
w  życie  wezwanie  do  czynienia  dobra  wszystkim,  poświęcając  czas  na  miłość
do  najmniejszych  i  najbardziej  bezbronnych,  opuszczonych  i  wzgardzonych,
dyskryminowanych i zepchniętych na margines (por. Enc. Fratelli tutti, 193).

(zakończenie w kolejnym numerze gazetki)
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