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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus  powiedział  do  swoich
uczniów:  "Jeśli  Mnie  kto  miłuje,
będzie  zachowywał  moją  naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do  niego,  i  mieszkanie  u  niego
uczynimy.  Kto  nie  miłuje  Mnie,  ten
nie zachowuje słów moich.  A nauka,
którą  słyszycie,  nie  jest  moja,  ale
Tego,  który  Mnie  posłał,  Ojca.  To
wam  powiedziałem,  przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i  przypomni  wam wszystko,  co  Ja  wam powiedziałem.  Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

(J 14, 23-29)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Miłość,  która  jest  motywem  przewodnim  pism  św.  Jana,  ma  wiele  twarzy.
Dzisiaj Chrystus przedstawia nam kilka z nich.

Posłuszeństwo.  Jest  ono  bardzo  ważnym  dowodem  miłości.  To  ono  otwiera
drogę do poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. Człowiek posłuszny
Bożej nauce otwiera dla Niego swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu.

Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. Miłość
Jezusa to przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo
pamiętanie,  ale  także  o  próbę  ciągłego  zrozumienia  tego,  co  przechowujemy.
Pomocnikiem w tym jest Duch Święty.

Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem pełnym pokoju. Sam pokój to nie
tyle nieobecność problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. To pokój
inny niż ten, którego szukamy na świecie. On także jest owocem miłości.



INTENCJE MSZALNE 

 

22.05.2022 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ rodziców Jarosławę i Stanisława Konieczny oraz za wszystkich ++ z rodziny.  
 

11:00 W intencji dzieci obchodzących I rocznicę przyjęcia Komunii Świętej
- CHRZEST: Emilia Olszewska

 

14:30 Nabożeństwo majowe

23.05.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 W pewnej intencji z prośbą o uwolnienie z nałogów

24.05.2022 WTOREK, Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + ojca Jerzego Glagla, + matkę Felicję, ++ dziadków Glagla-Sikora i ++ z pokrew.
2) Za + Mateusza Pawelec w I rocznicę śmierci.
3) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za 
odebrane łaski, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin w pewnej 
intencji a także dla całej rodziny.
4) Za + Rolanda Szyszka i Waltera Biskupek (Msza św. ofiarowana od mieszkańców 
Świętoszowic).
5) Za + Jana Woś w 30 dzień po śmierci.
6) Za + brata Pawła Hepa w 30 dzień po śmierci i + szwagra Franciszka Kropsz.
7) Za + męża Arnolda Wożnica, ++ rodziców, teściów, siostry, braci, + szwagra, 
++ dziadków, + Klaudię, ++ Elżbietę i Helmuta Langer, Elizabeth i Paula Thomanek 
i ++ z pokrewieństwa.

25.05.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: W pewnej intencji z prośbą o uwolnienie z nałogów 

26.05.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera
8:00 W intencji wszystkich matek z naszej parafii

27.05.2022 PIĄTEK
18:00 Za + Gabrielę Nogielską w I rocznicę śmierci
 

28.05.2022 SOBOTA
13:00 Ślub rzymski: Emilia Brachman - Marek Miczka
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Stefanię, Helmuta, Rozalię, Ludwika Höppner, Martę, Feliksa, Wendelina Długosz,

++ Dorotę, Konrada Kubicki, ++ Barbarę, Stefanię Mroczek, + Lilli Król oraz 
za ++ z pokrewieństwa.

29.05.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za odebrane 
łaski i zdrowie z okazji 80 urodzin Edyty Gałązka prosząc o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie na dalsze lata życia.  

 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św Anioła Stróża w intencji rocznego 
dziecka Wiktora Pietruszki, jego rodziców i rodziców chrzestnych.

 

14:30 Nabożeństwo majowe



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22.05.2022

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

• W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe, podczas których Kościół
modli  się  o  błogosławieństwo  dla  pracujących  na  roli.  W  tych  dniach  w  ramach
nabożeństw majowych będziemy modlić się o dobre urodzaje i pokój.

• W czwartek przypada Dzień Matki, zapraszam na godzinę 8:00 na Msze Świętą w intencji
Matek naszej parafii

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszam dzieci na próbę przed uroczystością I Komunii
świętej.

• W przyszłą Niedziel Słowo Boże wygłosi  do nas Kapelan Policji  Diecezji Gliwickiej,
ks. Joachim Gondro.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego,  w którym dziś  m.in.  wywiad z ministrem
zdrowia  Adamem Niedzielskim o konieczności  regularnych badań,  skutkach pandemii
i opiece zdrowotnej nad uchodźcami z Ukrainy.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 

Szczepan Olechnowicz, z par. św. Jacka w Opolu
Agata Gorszanów, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach

Ireneusz Długosz z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Justyna Kozłowska z par. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

Marek Miczka, z par. św. Jadwigi w Ziemięcicach
Emilia Brachman z 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



DNI KRZYŻOWE
 

Dni  Krzyżowe  nazywane  są  dniami
błagalnymi.  Tradycja  Dni  Krzyżowych
narodziła się w V wieku we Francji. W 450
roku  kraj  ten  nawiedziły  gwałtowne  klęski
żywiołowe.  Św.  Mamert,  biskup  Vienne
nakazał  w tym czasie  odprawianie  procesji
błagalnych  na  trzy  dni  przed
Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek,
wtorek,  środa).  Wtedy  bowiem  w  Europie
jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze,
deszcze,  posucha  mogą  zniszczyć  cały
dobytek i spowodować głód.

Początkowo  zwyczaj  odprawiania  Dni  Krzyżowych  zatwierdzono  dla  całej  Francji
(synod w Orleanie, 511 rok). Błagalne modlitwy w trakcie tych trzech dni nazywano
litaniae minores (litanie mniejsze), w odróżnieniu od procesji o podobnym charakterze
odprawianej w święto św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia) zwanych litaniae maiores
(litanie większe). Modlono się o urodzaje, obfite plony i ich zachowanie wraz z ludźmi
od klęsk żywiołowych. Papież Leon III przyjął ten zwyczaj w 816 roku. W 1570 roku,
po  reformie  mszału  za  papieża  Piusa  V,  zwyczaj  odprawiania  Dni  Krzyżowych
znajduje swoje miejsce w mszale.

Dziś w kościele w tych dniach odbywają się nabożeństwa i procesje wraz ze śpiewem
litanii  do  Wszystkich  Świętych  oraz  suplikacji.  Kościół  w  litanii  do  Wszystkich
Świętych najpierw błaga o uwolnienie od wszelakiego zła, od wszelkiego grzechu, od
Bożego gniewu, od sideł szatańskich, od nagłej i niespodziewanej śmierci, a także od
piorunów i gwałtownych burz, od zarazy, głodu i wojny.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!


