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W ZIEMIĘCICACH
 

 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

W tym czasie  przyszli  jacyś
ludzie  i  donieśli  Jezusowi
o  Galilejczykach,  których  krew
Piłat  zmieszał  z  krwią  ich  ofiar.
Jezus  im  odpowiedział:"Czyż
myślicie,  że  ci  Galilejczycy  byli
większymi  grzesznikami  niż  inni
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?
Bynajmniej,  powiadam  wam;  lecz
jeśli  się  nie  nawrócicie,  wszyscy
podobnie  zginiecie.  Albo  myślicie,  że  owych  osiemnastu,  na  których  zwaliła  się  wieża
w  Siloam  i  zabiła  ich,  było  większymi  winowajcami  niż  inni  mieszkańcy  Jeruzalem?
Bynajmniej,  powiadam wam; lecz jeśli  się  nie  nawrócicie,  wszyscy tak samo zginiecie".
I  opowiedział  im  następującą  przypowieść:  "Pewien  człowiek  miał  zasadzony  w  swojej
winnicy  figowiec;  przyszedł  i  szukał  na  nim  owoców,  ale  nie  znalazł.  Rzekł  więc  do
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i  szukam owocu na tym figowcu, a nie
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie,
jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.                   (Łk 13, 1-9)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dlaczego na świecie wydarzają się nieszczęścia? Żydzi w starożytności interpretowali
cierpienie w kategorii  grzechu i  kary. Człowieka popełniającego grzech spotyka od Boga
automatycznie  kara.  Temu  myśleniu  Pan  Jezus  sprzeciwia  się  w  dzisiejszej  Ewangelii.
O Galilejczykach zabitych przez Piłata  czy o ofiarach wypadku w Siloe,  wyraża się  jak
o  zwykłych  ludziach,  nie  bardziej  grzesznych  od  innych.  Dlaczego  zatem  to  im  się
przytrafiło? Pan Jezus nie odpowiada na to pytanie. Cierpienie pozostaje Bożą Tajemnicą.
Nasz Zbawiciel  zwraca nam uwagę na coś innego: na potrzebę ciągłego nawracania  się.
Wyraża to w przypowieści, którą można duchowo odcyfrować: zasadzone drzewo to każdy
z nas, właściciel ogrodu to Bóg Ojciec, ogród to Kościół Święty, ogrodnik to Pan Jezus. Bóg
oczekuje  od  nas  owocu,  czyli  dobrych  uczynków.  Gdy  ich  nie  przynosimy,  to  według
sprawiedliwości powinniśmy być wycięci z ogrodu. Pan Jezus jednak wstawia się za nami
i wyprasza nam u Boga jeszcze jeden rok, czyli okres Łaski Bożej, który będzie trwać do
końca naszego ziemskiego życia. Z jej pomocą łatwo jest czynić dobro, lecz jeśli zamkniemy
się  w naszym egoizmie,  to  nie  będziemy mieli  usprawiedliwienia.  Dlatego nie  pytajmy:
Dlaczego coś się dzieje? tylko: Co ja mogę zrobić, by być lepszym?



INTENCJE MSZALNE 

 

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.

- CHRZEST: Natalia Sydow, Michał Filip Burda
  

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

21.03.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00  Za + Czesława Malon (Msza ofiarowana od rodziny Malonów i Mederów z Rzeszowa)

22.03.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Bernarda Szuwald w 6 rocznicę śmierci, za + żonę Marię, ++ dziadków Jadwigę 
i Jana Szuwald, ++ teściów Annę i Roberta Fiołek i ++ z pokrewieństwa.
2) Za matkę Gertrudę Rother w rocznicę śmierci, + ojca Wiktora, + brata Henryka, 
+ bratanka Piotra, + matkę Ruth Zeiner, ++ dziadków Knappe, Kapek, Zeiner, Niesporek 
oraz za ++ z pokrewieństwa i znajomych.
3) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od rodziny Rother).
4) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
5) Za + męża Gintera Josch, + jego ojca Jerzego Josch, ++ rodziców Jana i Otylię 
Kirszniok oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
6) Za ++ Eryka, Piotra, Elżbietę, Martę, Albertynę Grzeganek i + Henryka Pilawa.
7) Za ++ Franciszka, Engelharda, Marię, Emę, Hildegardę Kokoszka, ++ Leopolda, Marię
i Różę Kudlek.
8) 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. Za +  Róże Switala (Msza św. 
ofiarowana od Hermana Stery).
9) Za + Annę Najbar w I rocznicę śmierci.
10) Za + żonę Lidię Pajdak w I rocznicę śmierci, ++ teściów Alfreda i Annęmarię Skandy,
++ Konrada i Agnieszkę Szczeponik, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
11) Za ++ dziadków Franciszkę i Piotra Pieczka, ++ rodziców Adelajdę i Herberta 
Kowolik, ++ Antoniego, Elżbietę, Alfreda, Adelajdę, Bernarda Kowolik, + Klarę Bagsik 

 i ++ z pokrewieństwa.12) Za + w Niemczech Renatę Kowolik (z domu Szopka), 
 za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kowolik i Szopka.

23.03.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta szkolna: Za + Teresę Wienchol w II rocznicę śmierci.

- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
19:00 Uwielbienie – WPR „Mamre”

24.03.2022 CZWARTEK
08:00 Za + Marię Kapek w 30 dzień po śmierci.



25.03.2022 PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Franciszka Poloczek, Wandę i Antoniego Pieleń, za ++ wujków 

Alojzego i Henryka i + jego żonę, za + wujka Henryka, za ++ dziadków Goławski, 
Poloczek, Pieleń, Jagielnicki oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

-DROGA KRZYŻOWA
19:30 Wieczór Uwielbienia
 

26.03.2022 SOBOTA
18:00 Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3 siostry, + brata, 

++ 3 szwagrów, ++ dziadków, krewnych i znajomych.
 

27.03.2022 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Laetare
8:00 Za ++ rodziców Erwina Szyszka, Józefa i Hildegarde Mike, ++ dziadków z obu stron

i ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 Za ++ rodziców Gizelę i Józefa Strzodka oraz za ++ dziadków.
- CHRZEST: Antonina Edyta Trefler
- ROCZEK: Filip Marek Szuwald

 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
- PRZEDSTAWIENIE WIELKOPOSTNE

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA WIELKI POST 2022 (część 4)

3. „Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy”

Wielki  Post  przypomina nam co roku,  że  „dobra,  podobnie jak miłości,  sprawiedliwości
i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego dnia” (tamże, 11).
Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynieniu
dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do Ojca, który zawsze nas podnosi. Ci,
którzy są zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem do
Tego, który „hojny jest  w przebaczaniu” (Iz 55, 7).  W tym czasie nawrócenia, znajdując
oparcie  w  łasce  Bożej  i  w  komunii  Kościoła,  nie  ustawajmy  w  sianiu  dobra.  Post
przygotowuje  glebę,  modlitwa  nawadnia,  jałmużna  użyźnia.  Mamy  pewność  w  wierze,
że „gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” i że dzięki
darowi  wytrwałości  otrzymamy obiecane  dobro  (por.  Hbr  10,  36)  dla  naszego  i  innych
zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując miłość braterską wobec wszystkich, jednoczymy
się  z  Chrystusem,  który  oddał  za  nas  życie  (por.  2  Kor  5,  14-15),  smakujemy  radości
Królestwa niebieskiego, w którym Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Niech  Dziewica  Maryja,  której  łono  wydało  Zbawiciela,  która  zachowywała  wszystkie
sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech
będzie przy nas ze swoją macierzyńską obecnością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce
wiecznego zbawienia.

+ Franciszek
Papież



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20.03.2022

 

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

• 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.
 

• Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary na pomoc Dzieciom w Afryce, udało się nam
uzbierać 1824,50 zł.
 

• W poniedziałek o godzinie 16:30 spotkanie dla Dzieci Maryi.
 

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

• 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.

• Także  w  piątek  przypada  Uroczystość  Zwiastowania  Pańskiego,  jest  to  również
30.  rocznica  utworzenia  Diecezji  Gliwickiej.  Uroczysta  jubileuszowa Msza  Święta
sprawowana  przez  naszych  Biskupów  zostanie  odprawiona  w  naszej  katedrze
o godzinie 18:00
 

• W piątek  także  zapraszam na  godzinę  19:30 na  Wieczór  Uwielbienia  prowadzony
przez zespół Uwielbieniowy z Łabęd.
 

• W przyszłą  niedzielę  po Mszach Świętych będzie  można złożyć ofiarę na opał  do
naszego Kościoła.

• Także  w  przyszłą  Niedzielę  po  Gorzkich  Żalach  zapraszam  serdecznie  na
Wielkopostne przedstawienie w wykonaniu dzieci z przedszkola.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in.  artykuł o grzechu
nieczystości,  o  alternatywie  dla  rosyjskich  surowców  energetycznych,  a  także
o  oszczędnościach  w  czasach  wysokiej  inflacji.  A w  naszej  gazetce  zakończenie
Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post. 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Krzysztof Tadeusz Macewko, par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Angelika Maria Macewko (Kalla), par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

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


