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NIEDZIELNA EWANGELIA
Pierwszego dnia  po szabacie,  wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,  Maria

Magdalena  udała  się  do  grobu  i  zobaczyła  kamień  odsunięty  od  grobu.  Pobiegła  więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy  do  grobu.  A kiedy  się  nachylił,  zobaczył  leżące  płótna,  jednakże  nie  wszedł
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i  uwierzył.  Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(J 20,1-9)



INTENCJE MSZALNE 

 

17.04.2022 NIEDZIELA WIELKANOCNA, ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
7:00 REZUREKCJA: W intencji parafian oraz za dusze zalecane na modlitwie 

w kapliczce w Przezchlebiu
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Michała Archanioła z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, wypełnienie woli Bożej i zdrowie dla Karoliny i Dominika
z okazji urodzin.

 

14:30 Nieszpory wielkanocne

18.04.2022 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Rity 

w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 70 
urodzin Rity Smolik

11:00 Za + męża Erwina Szyszka, + syna Rolanda, ++ rodziców Wilhelma i Luizę, 
++ Agnieszkę i Józefa Buchta i ++ z pokrewieństwa Szyszka, Buchta, Florek. 

- CHRZEST: Leon Antoni Brzoza

19.04.2022 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
13:00 Pogrzeb: ś.p. Walter Biskupek
18:00 Msza Święta 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 + męża Waldemara Kusz, ++ Waltera, Jadwigę, Rajnarda Kusz, ++ Maksymiliana
i Luizę Miczka, ++ dziadków z obu stron, + Jana Cieślik, ++ Siegberta i Dariusza Mróz 
oraz za ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ Kazimierę Płodzień, Herberta Kozioł i dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi, św. Charbela i św. Ojca Pio 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny.
5) Do Bożej Opatrzności w intencji tegorocznych maturzystów prosząc o dary Ducha 
Świętego na czas egzaminów oraz o właściwy wybór dalszej drogi życiowej.

20.04.2022 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
18:00 Msza Św. Szkolna: Za + Helenę Ibrom w w rocznicę śmierci, za jej + męża Franciszka, 

za ++ ich rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Ibrom, Fuchs.

21.04.2022 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
8:00 Za ++ rodziców Angelę i Erwina Latusik, ++ Leokadię i Józefa Wolny, ++ dziadków, 

+ szwagra Horsta Cieślik, za ++ z rodzin Rum, Latusik i Herda
 

22.04.2022 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
18:00 Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza ofiarowana od Grzegorz Stanisławskiego z rodziną)
 

23.04.2022 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
13:00 ŚLUB RZYMSKI: Angelika Macewko - Krzysztof Macewko
18:00 Za ++ dziadków Teodora i Zofię Korgel, Emilię i Emila Liszka, ++ rodziców Helenę 

i Jerzego, + brata Ditra, ++ Lidię, Waltera, Józefa Burda i wszystkich ++ z pokrew.



24.04.2022 II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8:00 Za + Teresę Wienchol w rocznicę urodzin.
  

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

-ROCZEK: Zuzanna Krakowiak
 

14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.04.2022

 

• Dziś  na godzinę 14:30 zapraszam na uroczyste Nieszpory Wielkanocne. 
 

• Jutro obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte o godzinie 8:00 i 11:00, nie
będzie  popołudniowego  nabożeństwa.  W tym  dniu  Po  Mszach  Świętych  zbiórka  do
puszek na KUL.
 

• W  najbliższy  piątek,  z  racji  Oktawy  Uroczystości  nie  obowiązuje  piątkowa
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

• W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedziel Miłosierdzia Bożego, w tym dniu po
Mszach Świętych zbiórka do puszek na potrzeby Caritas diecezji i parafii.

• Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
naszej  świątyni  oraz  wszystkim  zaangażowanym  w  przebieg  Triduum  i  Świąt
Wielkanocnych w naszej parafii. Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł  o  tym,  że
Zmartwychwstanie  jest  niezaprzeczalnym  faktem,  a  także  wywiad  z  prezydentem
Andrzejem Dudą.

• Zmarł nasz parafianin ś.p. Walter Biskupek ze Świętoszowic. Jego pogrzeb odbędzie się
we wtorek o godzinie 13:00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

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



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

My,  chrześcijanie  przeżywamy  dziś  radość  ze  zmartwychwstania  oraz  wyznajemy
naszą  wiarę  w  zmartwychwstanie  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa  i  w  nasze
zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa opiera się na świadectwie
innych ludzi, pierwszych świadków, którzy nie widzieli momentu, w którym Jezus wychodził
z  grobu,  nie  byli  przy  tym,  jak  Chrystus  opuszcza  grób,  ale  spotkali  Go  jako
zmartwychwstałego, żyjącego na wieki.

W  pierwszym  dniu  tygodnia,  w  niedzielę  zmartwychwstania  dokonano  wielkiego
odkrycia, odsłonięcia tajemnicy, nad którą i my dzisiaj się pochylamy. Grób jest pusty. Jako
pierwsza dokonała tego odkrycia Maria Magdalena. Natychmiast pobiegła do Szymona Piotra
i Jana – ucznia, którego Jezus kochał, aby im o tym powiedzieć. Maria Magdalena zobaczyła
kamień odsunięty od grobu, ale nie pomyślała o zmartwychwstaniu. W jej sercu było wielkie
zaniepokojenie: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Zabrano nawet ten
ostatni  znak.  Potem uczniowie  pobiegli  do grobu,  jeden wyprzedził  drugiego.  Ten,  który
przybył pierwszy nie wszedł do grobu. Gdy się nachylił, odkrył, że Jezusa nie ma w grobie.
Zobaczył tylko leżące płótna,  którymi Jezus był  owinięty. Gdy nadszedł Piotr,  wszedł do
grobu i zobaczył nie tylko płótna, ale także chustę, która była na Jego głowie, leżącą zwiniętą
oddzielnie. Zobaczyli bieliznę pogrzebową, która była w komplecie.

Gdy wszedł do wnętrza drugi uczeń, którym jest Jan Apostoł, ujrzał i uwierzył. Nie
ujrzał Jezusa, bo Jezusa w grobie nie było. Ale to, co zobaczył, jak wygląda wnętrze pustego
grobu, doprowadziło go do wiary. Nie potrzebował zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego, aby
uwierzyć. Stwierdza, że Jezus nie jest już owinięty w płótna pogrzebowe, grób jest pusty,
wobec tego Jezus jest żywy, zmartwychwstały. Jezus żyje! Jezus sam powiedział, że ma moc
oddać życie i ma moc je odzyskać (por. J 10,18).

Czytamy,  że  „Dotąd  bowiem nie  rozumieli  jeszcze  Pisma,  które  mówi,  że  On ma
powstać z martwych”. Tylko w świetle Słowa Bożego można zrozumieć tę tajemnicę. Jezus
zapowiadał, że zmartwychwstanie: „«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją
na  nowo»  (…)  On  zaś  mówił  o  świątyni  swego  ciała.  Gdy  więc  zmartwychwstał,
przypomnieli  sobie  uczniowie  Jego,  że  to  powiedział,  i  uwierzyli  Pismu  i  słowu,  które
wyrzekł  Jezus”  (J  2,19.22);  „«Syn Człowieczy  musi  wiele  wycierpieć:  będzie  odrzucony
przez  starszyznę,  arcykapłanów  i  uczonych  w  Piśmie;  będzie  zabity,  a  trzeciego  dnia
zmartwychwstanie»”  (Łk 9,22);  „«Ja  jestem zmartwychwstaniem i  życiem.  Kto  we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?»” (J 11,25-26).

Św. Paweł zaś głosząc tajemnicę paschalną, mówił wprost: „Chrystus umarł – zgodnie
z  Pismem –  za  nasze  grzechy,  że  został  pogrzebany,  że  zmartwychwstał  trzeciego  dnia,
zgodnie  z  Pismem”  (1  Kor  15,3-4);  „Tymczasem  jednak  Chrystus  zmartwychwstał  jako
pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15,20). Pierwsi chrześcijanie mieli tę łaskę, że
ujrzeli Chrystusa zmartwychwstałego i uwierzyli. Na ich świadectwie opiera się nasza wiara.
To świadectwo zostało spisane w Piśmie Świętym. My dzisiaj nie możemy zobaczyć Jezusa
w sposób fizyczny, ale możemy wierzyć Słowu Bożemu. Św. Paweł zapewnia nas: „Przeto
wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).


