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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  powiedział  do  swoich
uczniów:  "Słyszeliście,  że  powiedziano:
„Oko za  oko i  ząb  za  ząb”.  A Ja  wam
powiadam:  Nie  stawiajcie  oporu  złemu:
lecz  jeśli  cię  ktoś  uderzy  w  prawy
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby  iść  z  nim  tysiąc  kroków,  idź  dwa
tysiące.  Daj  temu,  kto  cię  prosi,  i  nie
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz
miłował  swego  bliźniego”,  a  nieprzyjaciela  swego  będziesz  nienawidził.  A  Ja  wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
Jego  wschodzi  nad  złymi  i  nad  dobrymi,  i  On  zsyła  deszcz  na  sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie?  Czyż  i  celnicy  tego  nie  czynią?  I  jeśli  pozdrawiacie  tylko  swych  braci,  cóż
szczególnego czynicie? Czyż i  poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali,  jak
doskonały jest Ojciec wasz niebieski".                                                                  (Mt 5, 38-48)
 

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Słowa o „Prawie odwetu” oraz o „Miłości nieprzyjaciół” zapisane w Ewangelii według
Świętego Mateusza stanowią fragment „Kazania na Górze”, będącego kodeksem moralności
chrześcijanina.  O ile  Dekalog  ze  Starego  Testamentu  wskazywał  na  „minimalizm” życia
moralnego,  o  tyle  „Kazanie”  wygłoszone  przez  Jezusa  Chrystusa  „na  Górze”,  czyli  w
miejscu  gdzie  Ziemia  „spotyka  się”  z  Niebem,  wyraża  „maksymalizm”  moralności
chrześcijańskiej. Podjęcie i realizacja „minimum”, czyli fundamentalnych przykazań Boga,
jest etapem poprzedzającym wstępowanie „na górę” – szczyt moralności Chrystusa.
Prawo Hammurabiego, skodyfikowane w XVIII wieku przed Chrystusem, nie straciło – dla
wielu ludzi aktualności i znaczenia po dzień dzisiejszy. „Oko za oko i ząb za ząb” – to reguła
zemsty,  odpłaty  za  doznane  krzywdy.  Często  prawo  to  w  określonych  społecznościach,
zwykle  wciąż  kierujących  się  regułami  plemienności,  oczekiwało  na  realizację  przez
pokolenia. Spełniane było jako tzw. zemsta rodowa. Pamięć o popełnionym przez winowajcę
czynie nagannym, przestępstwie, wyrządzonej krzywdzie pielęgnowana była przez lata, by
„eksplodować” wobec niewinnych agresją czy przemocą. Nienawiść niszczy nade wszystko
tego,  który  nią  się  kieruje,  który  pozwala  się  jej  unieść.  Wstrzymanie  „odpłaty”  za  zło,
wolność od zemsty to oznaka mocy i siły danego człowieka.



   INTENCJE MSZALNE
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
12:30 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
14:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji
 

20.02.2023 PONIEDZIAŁEK
07:45 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji
18:00 Za+ Hildegardę Lissek, ++ rodziców Anastazję i i Emila Lissek, ++ teściów Jadwigę 

i  Józefa  Wypich,  +  siostrę  Adelajdę,  +  brata  Herberta,  ++ szwagrów Ambrożego  
i Jerzego, ++ z pokrewieństwa Lissek, Sobel i Wypych.

 

21.02.2023 WTOREK
08:00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
17:30 Nabożeństwo eucharystyczne i zakończenie adoracji
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + ojca Engelberta Janik w 13 rocznicę śmierci i ++ z rodzin Janik, Lubicki  
i Szeliga.
2) Za + żonę Marię Kapek w I rocznicę śmierci, ++ teściów Buchcik, ++ rodziców 
Kapek, + brata Alfreda Kapek.
3) Za + Leonarda Skandy (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
4) Za + Agnieszkę Wieczorek w 30. dzień po śmierci.
5) Za ++ Justusa Kaleta, Józefa Sobel, Rudolfa Szydło, Helenę Samol, Marię Sus,  
Joannę Biernet, Manfreda Malecko, Stanisława Żodziewski, Eugeniusza Ogierman,  
Alojzego  Dworaczek  i  Jana  Wolny  (Msza  ofiarowana  od  Zakładu  Pogrzebowego  
„Elizjum” z Pyskowic)

 

22.02.2023 ŚRODA POPIELCOWA
16:30  Za + matkę Matyldę Konieczny w rocznicę śmierci, za + ojca Tomasza Konieczny  

Łucję  i  Franciszka  Poloczek,  za  +  męża  Alojzogo  Poloczek,  za  ++  szwagrów  
Franciszka i  Henryka, ++ szwagierki Urszulę i  Różę, za ++ dziadków Konieczny,  
Porada i Poloczek.

18:00 Za ++ ojców Ryszarda Brol w 2. rocznicę śmierci i + Jerzego Kurpas w 22. rocznicę 
śmierci,  ++  dziadków  z  rodzin  Brol,  Leś,  Kurpas,  Cwynar  oraz  za  ++  
z pokrewieństwa.

 

23.02.2023 CZWARTEK PO POPIELCU
8:00 Intencja wolna
 

24.02.2023 PIĄTEK PO POPIELCU
18:00 Za + Marię Sus (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)

- DROGA KRZYŻOWA
19:30 Wieczór Uwielbienia



25.02.2023 SOBOTA PO POPIELCU
18:00 Za + Ciocię Edytę Kruziel w 6. rocznicę śmierci, Wiktorię i Donata Szczeponik, Erykę

i  Ernesta  Szymaczek,  +  Szwagra  Antoniego  Bielesz,  +  Kuzynkę  Urszulę  Broja
i  ++ z pokrewieństwa 

 

26.02.2023 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 W intencji parafian
11:00 Za + żonę i matkę Urszulę Długosz, ++ syna Damiana, brata Leopolda, + rodziców 

Długosz  i  Geppert,  ++ szwagrów oraz + chrześniaka  Waldemara i  dusze czyśćcu  
cierpiące. 

14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19.02.2023

 

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

• W zeszłą niedzielę podczas zbiórki na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia
ziemi w Turcji i Syrii udało się nam uzbierać 2907 zł, Bóg zapłać za złożone ofiary.
 

• Rozpoczynamy dziś dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową. Dziś rozpoczęcie
adoracji  o  godzinie  12:30,  zakończenie  nabożeństwem  o  godzinie  14:30.
W poniedziałek  rozpoczęcie  adoracji  o  godzinie  7:45,  zakończenie  nabożeństwem
o godzinie  17:30,  natomiast  we  wtorek  rozpoczęcie  o  godzinie  8:00,  zakończenie
nabożeństwem o godzinie 17:30. Zachęcam do znalezienia chwili na osobistą adorację.
 

• W środę będziemy obchodzić Środę Popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego
Postu.  Msze  Święte  w  tym dniu  o  godzinie  16:30  i  18:00.  W Środę  Popielcową
obowiązuje post ścisły: ilościowy i jakościowy. W tym dniu także odbędzie się zbiórka
do puszek na misjonarzy inkardynowanych do diecezji gliwickiej.
  

• Wraz z  Wielkim Postem rozpoczynamy nabożeństwa Drogi  Krzyżowej  i  Gorzkich
Żali. Droga Krzyżowa dla dzieci w środy po Mszy Świętej Szkolnej, natomiast dla
wszystkich w piątki po Mszy Wieczornej. Gorzkie Żale w każdą Niedzielę Wielkiego
postu o godzinie 14:15. Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ks. Daniel Bembenek,
który odbywał w naszej parafii praktyki diakońskie, a obecnie jest wikariuszem parafii
katedralnej. Zachęcam do udziału w Nabożeństwach wielkopostnych.
 

• W piątek na godzinę 19:30 zapraszam na wieczór Uwielbienia.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa  Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  relacja  z  tego co
działo się na europejskim spotkaniu synodalnym w Pradze, oraz co oznacza popiół,
którym kapłan posypuje głowy w Środę Popielcową.

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



KOMUNIKAT KOMENDANTA POLICJI
W związku z  coraz  bardziej  popularnymi metodami  wśród oszustów oraz  różnych

podmiotów usiłujących podpisać umowy cywilno-prawne polegającymi na wprowadzeniu
w  błąd  lub  wykorzystaniu  nieświadomości  osób  starszych  policjanci  ostrzegają  przed
oszustami. Ich ofiarami najczęściej padają osoby starsze i samotne. Funkcjonariusze apelują
o ostrożność i  rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu bądź
dzwonią  podając  się  za  członków  rodziny,  znajomych  lub  za  pracowników  różnych
instytucji. Metoda działania przestępców za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej
wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce telefonicznej. Wówczas otrzymujemy
telefon od osoby podającej się za członka rodziny lub przedstawiciela różnych instytucji.
Oszuści  proszą  o  pożyczenie  wysokiej  kwoty  pieniędzy,  ale  najczęściej  zgadzają  się  na
niższą. Następnie informują nas, że przyślą kolegę lub koleżankę po odbiór gotówki, bo sami
nie  mogą  ze  względu  na  wypadek,  chorobę,  czy  inną  ciężką  sytuację  rodzinną.  Później
starsza osoba kontaktując się z rodziną dowiaduje się, że została oszukana. Pamiętajmy, żeby
zachować ostrożność i nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy. Najczęściej
wystarczają zwykłe środki ostrożności i kilka podstawowych rad:

• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni

czy  gazowni,  bez  otwierania  drzwi  sprawdź  telefonicznie  czy  był  on  do  Was
kierowany - jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem,

• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu,
najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;

• nie  dawaj  żadnych  pieniędzy  akwizytorom czy  inkasentom i  nie  podpisuj  z  nimi
żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty; 

• nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
Waszej  rodziny lub  proszą  o  przekazanie  pieniędzy poprzez  osoby  pośredniczące.
Sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny, oddzwońmy do niego lub skontaktujmy
się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą
się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi;

• mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
• nie  udzielaj  żadnych  informacji  przez  telefon,  szczególnie  swoich  danych

personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach
życiowych czy członkach rodziny oraz nie wręczaj osobom przypadkowym swojego
dowodu osobistego, nie pozwalaj na jego powielanie lub fotografowanie;

• podstawową zasadą przy podpisywaniu jakichkolwiek umów jest  to,  że  jedyne co
musimy zrobić to przeczytać zapisy umowy - absolutnie nikt nie może nas zmusić do
podpisania  dokumentu,  szczególnie  pod  groźbą  kary  łub  ograniczenia  dostępu  do
czegokolwiek.

Prosimy,  aby  porozmawiać  na  ten  temat  z  najbliższymi,  sąsiadami,  znajomymi
w podeszłym wieku,  prosimy  ostrzec  ich,  że  każda  wizyta  lub  telefon  od  obcych  osób
powinna  wzbudzić  podejrzenie  i  wzmóc  czujność.  W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości
prosimy  o  kontakt  z  policjantami  oraz  zapamiętanie  jak  najwięcej  informacji  dot.  osób
podejrzanych (imię i nazwisko, wygląd, środek transportu itp.).

Z wyrazami szacunku,
mł. insp. mgr Sławomir BYLICKI

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach


