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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby
był  kuszony  przez  diabła.  A  gdy  przepościł
czterdzieści  dni  i  czterdzieści  nocy,  odczuł
w  końcu  głód.  Wtedy  przystąpił  kusiciel
i  rzekł  do  Niego:  „Jeśli  jesteś  Synem  Bożym,
powiedz,  żeby  te  kamienie  stały  się  chlebem”.
Lecz On mu odparł: „Napisane jest: "Nie samym
chlebem  żyje  człowiek,  lecz  każdym  słowem,
które pochodzi  z ust  Bożych”.  Wtedy wziął  Go
diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom
swoim rozkaże  o  Tobie,  a  na  rękach  nosić  Cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane
także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do
Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus:
„Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i  Jemu samemu służyć  będziesz”.  Wtedy  opuścił  Go  diabeł,  a  oto  aniołowie  przystąpili
i usługiwali Mu.                          (Mt 4,1-11)
 

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

W  przeciwieństwie  do  Adama  i  Ewy  Jezus  nie  daje  się  zmanipulować  diabłu  –
zwycięsko odpiera pokusy, w mgnieniu oka znajduje właściwe wersety w Piśmie Świętym,
a na Jego: „Idź precz, szatanie!” przeciwnik czmycha, ustępując miejsca aniołom. Pewnie
każdy z nas, na serio zmagających się z własnym grzechem i słabością, marzy o tego rodzaju
triumfie. Zauważmy jednak, że to zwycięskie starcie Jezusa z szatanem poprzedzone było
czterdziestodniowym czasem postu i modlitewnego wsłuchiwania się w głos Ojca. Dzisiejsza
Ewangelia stawia przed nami proste pytanie: Czy żyjemy „samym chlebem”, czyli jedynie
sprawami przyziemnymi, czy też „każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”? Słowo
Boże zawarte w Piśmie Świętym jest doskonałą odtrutką na manipulacje i półprawdy, które
próbuje nam wsączyć diabeł,  świat  i  nasza  skażona grzechem natura.  Chleb ziemski  nie
spada nam z nieba, lecz jego pozyskanie wymaga trudu. Nie dziwmy się więc, że wysiłku
wymaga  również  przyswojenie  sobie  słowa  Bożego  –  wysiłku  czytania,  pokornego
wgłębiania się w tekst, otwierania się na głos Boga poprzez wyrzeczenia i modlitwę. Czy
jesteśmy gotowi na podjęcie tego trudu w rozpoczynającym się Wielkim Poście?



   INTENCJE MSZALNE

26.02.2023 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + Zofię Boczar (Msza św. ofiarowana od siostry Katarzyny z rodziną)
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
 

27.02.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Szymaczek, Helenę i Józefa Broja, córkę Urszulę, 

Ernesta, Erykę, Franciszka i Helenę Szymaczek, Helenę i Alojzego Miczka i zmarłych 
z pokrewieństwa

 

28.02.2023 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od Emilii Kowalskiej z rodziną).
2) Za + Alojzego Dworaczek w 30. dzień po śmierci, za + jego żonę Lidię.
3) Za + ojca Wilhelma, + syna Andrzeja, prosząc o zdrowie dla rodziny.
4) Za ++ rodziców Anastazję i Emila, + brata Herberta, + bratową Hildegardę Lisek, 
++ Adelajdę i Jerzega Hatlapa, + męża Ambrożego Sikora, ++ jego rodziców, braci,  
siostry, szwagrów i bratowe, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Lisek-Sikora.
5) Za + ojca Norberta Siokora.
6) Za ++ dziadków Hildegardę i Roberta Gola, ++ dziadków z obu stron i wszystkich 
++ z rodziny Gola, Cichorowski i Dworaczek.
7) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Jadwigi z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
8) Za + Zofię Boczar (Msza św. ofiarowana od Natalii Radziak).
9) Za + Leonarda Skandy (Msza św. ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego "Elizjum")

 

01.03.2023 ŚRODA
18:00  Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię  

Klasik, + zięcia Krzysztofa, ++ 4. szwagrów i za wszystkich ++ z pokrewieństwa  
Biskupek i Klasik.

- DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
 

02.02.2023 CZWARTEK
8:00 Intencja wolna
 

03.03.2023 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za + żonę Hedwig Kusch w rocznicę śmierci, ++ jej rodziców Elfrydę i Ryszarda 

Badura, + brata Jerzego, ++ teściów Annę i Jana Kusz, + szwagra Jana, + Agnieszkę 
Kusz i ++ z pokrewieństwa z obu stron

- DROGA KRZYŻOWA



04.03.2023 SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
8:00 W intencji czcicieli Różańca świętego
18:00 Za  ++  rodziców  Joannę  i  Emila  Michalik,  Rozalię  i  Stanisława  Hazelbusz,

++ dziadków Grzegorczyk i Michalik, ++ chrzestnych Edeltraudę i Gintera, + kuzyna 
Krystiana, Jana Bartoszek i ++ z pokrewieństwa

 

05.02.2023 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + Brunona Drzymota, żonę Jadwigę, syna Bernarda, ich ++ rodziców, dziadków 

i ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Za +  męża  Karola  Spende,  ++  rodziców,  teściów i  ++  z  pokrewieństwa  Spende  

i Milan.
14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26.02.2023

 

• Dziś na godzinę 14:15 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

• W poniedziałek o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla Marianek.
 

• W środę  popielcową  podczas  zbiórki  na  misjonarzy  inkardynowanych  do  diecezji
gliwickiej udało się nam uzbierać 1318 zł, Bóg zapłać za złożone ofiary.
 
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek od
godziny 17:00 okazja do Spowiedzi, natomiast w sobotę o godzinie 8:00 Msza Św.
w intencji czcicieli Różańca Świętego.

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc
dla dzieci w Afryce.
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  rozpoczęcie
wielkopostnego  cyklu  rekolekcyjnego,  który  będzie  poświęcony  uczynkom
miłosierdzia względem duszy.

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




