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INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI

W ZIEMIĘCICACH
 

 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy
i  grzesznicy,  aby  Go  słuchać.  Na  to  szemrali  faryzeusze
i  uczeni  w Piśmie,  mówiąc:  "Ten przyjmuje  grzeszników
i  jada  z  nimi".  Opowiedział  im  wtedy  następującą
przypowieść:  "Pewien  człowiek  miał  dwóch  synów.
Młodszy  z  nich  rzekł  do  ojca:  „Ojcze,  daj  mi  część
własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek
między  nich.  Niedługo  potem  młodszy  syn,  zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją
własność,  żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał,  nastał
ciężki  głód  w  owej  krainie,  i  on  sam  zaczął  cierpieć
niedostatek.  Poszedł  i  przystał  na  służbę  do  jednego
z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby
pasł  świnie.  Pragnął  on  napełnić  swój  żołądek  strąkami,
którymi  żywiły  się  świnie,  lecz  nikt  mu  ich  nie  dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,
a  ja  tu  przymieram  głodem.  Zabiorę  się  i  pójdę  do  mego  ojca,  i  powiem  mu:  Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i  poszedł do
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł
naprzeciw  niego,  rzucił  mu  się  na  szyję  i  ucałował  go.  A syn  rzekł  do  niego:  „Ojcze,
zgrzeszyłem  przeciw  Niebu  i  wobec  ciebie,  już  nie  jestem godzien  nazywać  się  twoim
synem”.  Lecz  ojciec  powiedział  do  swoich  sług:  „Przynieście  szybko  najlepszą  szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług
i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść;
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę
i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił  ten syn twój, który roztrwonił twój majątek
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić
się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

(Łk 15, 1-3.11-32)



INTENCJE MSZALNE 
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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

28.03.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00  Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od Jadwigi i Bernarda Król z rodziną)

29.03.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Marię Pudło w 30 dzień po śmierci.
2) Za ++ Magdalenę i Herberta Pudlo i + Lidię Dworaczek.

30.03.2022 ŚRODA
18:00 W intencji parafian, o dobre i owocne przeżycie rekolekcji parafialnych
19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją biblijną, okazja do spowiedzi

31.03.2022 CZWARTEK
11:00 Msza Św. dla dzieci szkół podstawowych: W intencji dzieci naszej parafii
18:00 Intencja wolna
19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z Modlitwą Uwielbienia, okazja do spowiedzi
 

01.04.2022 PIĄTEK
11:00 Droga krzyżowa dla dzieci
18:00 Za + córkę Urszulę Broja w rocznicę urodzin.
19:00 Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża
 

02.04.2022 SOBOTA
7:30 Różaniec
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego

- Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
10:30 W intencji chorych i starszych parafian (z sakramentem Namaszczenia Chorych)
15:00 Modlitwa różańcowa na cmentarzu
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18:00 Za + męża Oswalda, ++ jego rodziców Konstantynę i Gustawa Thürmer, ++ Marię 

i Jerzego Plichta, + brata Jacka, żonę Marię, 4 szwagrów i dusze ++ z pokrewieństwa
 

03.03.2022 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ rodziców Rudolfa i Adelajdę Skandy, + brata Joachima, ++ Rajmunda i Elżbietę 

Mainka, + brata Erharda i ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 W intencji parafian z podziękowaniem za przeżyte rekolekcje parafialne
 

14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.03.2022

 

• Dziś po Mszach Świętych zbiórka na zakup opału do naszego Kościoła
 

• Także  dziś  na  godzinę  14:30  zapraszam  na  nabożeństwo  Gorzkich  Żali.
Po Nabożeństwie zapraszam serdecznie na Wielkopostne przedstawienie w wykonaniu
dzieci z przedszkola.
 

• W zeszłym  tygodniu  podczas  zbiórki  na  ośrodek  w  Rusinowicach  udało  się  nam
uzbierać 1267 zł, serdeczne Bóg Zapłać.
 

• W  środę  rozpoczynamy  nasze  Wielkopostne  Rekolekcje  Parafialne.  Msze  Święte
z  naukami  rekolekcyjnymi  w  środę,  czwartek,  piątek  i  sobotę  o  godzinie  18:00.
Spowiedź  podczas  rekolekcji  przed  każdą  Mszą  Świętą  oraz  w  środę  i  czwartek
podczas Adoracji od godziny 19:00, a także w sobotę od 17:00. Szczegółowy plan
zamieszczony  jest  w  gazetce  i  na  plakatach.  Serdecznie  zachęcam  do  udziału.
Rekolekcje  poprowadzi  ks.  dr  Piotr  Borowiak,  wykładowca  w  Instytucie  Muzyki
Kościelnej w Opolu oraz wikariusz parafii św. Jadwigi w Zabrzu.
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W sobotę o godzinie 7:30
Różaniec,  o  godzinie  8:00  Msza  Święta  w  intencji  czcicieli  Różańca  Świętego,
po której odbędzie się nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
 

• Także w sobotę o godzinie 10:30 w ramach naszych rekolekcji odprawiona zostanie
Msza Święta w intencji chorych i starszych wiekiem z naszej parafii. Podczas Mszy
Świętej  będzie  udzielany  Sakrament  Namaszczenia  Chorych.  Bardzo  proszę
wszystkich parafian o udzielenie pomocy w dotarciu na tę Mszę Świętą wszystkim
chorym, którzy będą chcieli w niej uczestniczyć.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o poświęceniu
Rosji  i  Ukrainy  Niepokalanemu  Sercu  Maryi  oraz  kolejna  część  wielkopostnych
rozważań  –  o  grzechu  zazdrości.  W sprzedaży  są  już  także,  jak  co  roku,  świece
i paschaliki na stół  Wielkanocny, z których dochód zostanie przekazany na pomoc
potrzebującym. Paschalik kosztuje 2,50 zł, świeca 6 zł.

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 




