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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł,  przystąpili  do  Niego  Jego  uczniowie.
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni  ubodzy  w  duchu,  albowiem  do
nich należy królestwo niebieskie.  Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni  cisi,  albowiem  oni  na  własność
posiądą  ziemię.  Błogosławieni,  którzy  łakną
i  pragną  sprawiedliwości,  albowiem  oni  będą
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia  dostąpią.  Błogosławieni  czystego
serca,  albowiem  oni  Boga  oglądać  będą.
Błogosławieni,  którzy  wprowadzają  pokój,  albowiem  oni  będą  nazwani  synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do  nich  należy  królestwo  niebieskie.  Błogosławieni  jesteście,  gdy  wam  urągają
i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie
się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".                    (Mt 5, 1-12a)

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Odkrywanie  paradoksów w  chrześcijaństwie  jest  pasjonujące  i  utwierdzające
nas,  mimo wszystko,  w  wierze.  Wiara  ich  nie  niweluje  ani  nie  neguje.  Dla  Boga
błogosławieni,  czyli  szczęśliwi,  są  ubodzy,  cisi,  smutni,  miłosierni,  sprawiedliwi,
czystego  serca,  cierpiący,  prześladowani….  Jakże  inne  kategorie  od  tych,  które
proponuje dzisiejszy świat: bieg za efektywnością, tym, co przyjemne, miłe, bez trudu,
poświęcenia.  Jezus  wypowiadający  słowa  błogosławieństw  odkrywa  nam  inną
przestrzeń ducha. Warto w nią wejść. Jezus obiecuje rzeczywistość bardzo radosną:
ludzie czystego serca, z czystymi intencjami oglądają samego Boga.



INTENCJE MSZALNE
29.01.2023 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + męża Augustyna Mularczyk w 5. rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron, 

za + 5. braci, + siostrę Barbarę, + Genowefę Gajewską i + jej syna Janusza, + Piotra 
Durlej

11:00  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  św.  Jadwigi  z  podziękowaniem  za
otrzymane łaski  z  okazji  50  urodzin  Andrzeja  Marek z  prośbą  o  zdrowie  i  Boże  
błogosławieństwo dla całej rodziny 

- ROCZEK:  Michał Burda
 

30.01.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Leonarda Skandy w 30. dzień po śmierci.
 

31.01.2023 WTOREK, Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za +  Manfreda Malecko w 30. dzień po śmierci.
2) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od Zygmunta Duraj)
3)  Za  ++  rodziców  Alfreda  i  Adelajdę  Kozioł,  Ewalda  Fliegel,  dziadków,  
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
4) Za + Stanisława Brutkowskiego, rodziców Jana i Alicję Brutkowski, Bronisławę  
i Jana Ignasiak i ++ z pokrewieństwa z obu stron 

 

01.02.2023 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Marię Sus (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
 

02.02.2023 CZWARTEK, Święto Ofiarowania Pańskiego
16:30  Za ++ rodziców Emila i Brygidę Chrubasik, + mamę Elfrydę Nicz, ++ dziadków  

Pawła,  Helenę,  Teodora,  Eleonorę,  Pawła,  Martę,  Augustyna,  Otylię,
za ++ z pokrewieństwa Nicz, Chrubasik.

18:00 Za + męża Ernesta Porwoł w rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
 

03.02.2023 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za + Zuzannę Poloczek w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa
 

04.02.2023 SOBOTA
8:00 W intencji Czcicieli Różańca Świętego
18:00 Za + Marię Sus w 30. dzień po śmierci, ++ synów Rajmunda i Bernarda.
 

05.02.2023 V NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za ++ ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, za + brata Rolanda, ++ dziadków

Plichta, Popela, Szyszka, Buchta oraz za + ks. Wiktora Pielesz.
11:00 Do Bożej Opatrzności i MBNP przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem 

za  odebrane  łaski  z  prośbą  o  dalsze  oraz  o  zdrowie  i  dary  Ducha  Św.  z  okazji
18. rocznicy urodzin Ksawerego Hoin.

14:30 Nieszpory



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29.01.2023

• Od tego  tygodnia  wracamy do  normalnego  porządku  Mszy  Świętych  w  tygodniu,
a kancelaria parafialna będzie czynna w standardowych godzinach.

• W środę na godzinę 18:00 zapraszam wszystkie dzieci na Msze Świętą Szkolną

• W czwartek będziemy obchodzić Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte w tym
dniu zostaną odprawione o godzinie 16:30 i 18:00. Jest to także Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego.  Zgodnie  z  instrukcją  Episkopatu  Polski  w tym dniu  po  Mszach
Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na siostry klauzurowe. Po Mszach Świętych
odbędzie się także zwyczajowe błogosławieństwo świec.

• W piątek przypada wspomnienie  św.  Błażeja,  patrona chorób gardła.  Po Mszy św.
będzie udzielane specjalne błogosławieństwo.

• Także w piątek na godzinę  19:00 zapraszam chętnych do pomocy przy sprzątaniu
bożonarodzeniowych dekoracji.

• 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 Święta
w intencji Czcicieli Różańca Świętego.

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie
kosztów sprzątania naszego Kościoła.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in.  specjalny dodatek
o Janie Pawle II, a także o tym jak układało się życia Maryi po Ofiarowaniu.

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



PODZIĘKOWANIE NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO 
 

25 stycznia Papież Franciszek mianował abp Salvatore Pennacchio, który pełnił
dotychczas funkcję Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, rektorem Papieskiej Akademii
Kościelnej w Rzymie. 

Mimo, iż data zakończenia misji dyplomatycznej abp. Pennacchio w Polsce oraz
podjęcia  przez  niego  nowych  obowiązków  nie  została  jeszcze  podana,  Nuncjusz
przekazał  już  pierwsze  podziękowania  i  napisał  okolicznościowy  list,  który
zamieszczamy poniżej:

Drodzy Przyjaciele,
Pragnę  Was  poinformować,  że  Papież  Franciszek  mianował  mnie  dziś  rektorem
Papieskiej Akademii Kościelnej, instytucji mieszczącej się w Rzymie przy Placu della
Minerva, która od ponad trzystu lat zajmuje się formacją kapłanów przygotowujących
się do posługi w dyplomacji watykańskiej.

Ubogacony dotychczasowym doświadczeniem, zdobytym przez 44 lata  posługi
na  rzecz  Stolicy  Apostolskiej  w różnych miejscach  świata,  wracam do Wiecznego
Miasta, aby teraz dzielić się nim z młodymi kapłanami z wielu krajów, którzy będą
w przyszłości służyć Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej.

Zabieram  z  sobą  niezapomniane  wspomnienia  z  jedenastu  misji
dyplomatycznych na pięciu kontynentach, powierzanych mi przez trzech Papieży: św.
Jana  Pawła  II,  Benedykta  XVI  i  Franciszka,  względem  których  żywię  ogromną
wdzięczność.

Pod koniec mojej posługi w Polsce, którą sfinalizuję w najbliższych tygodniach,
pragnę  podziękować  Wam  wszystkim,  Drodzy  Przyjaciele  z  Polski.  Dziękuję
kardynałom,  arcybiskupom  i  biskupom,  kapłanom  oraz  osobom  konsekrowanym
i wiernym świeckim za wspaniałe przyjęcie, jakiego od Was doświadczałem podczas
licznych  spotkań  duszpasterskich  w  diecezjach,  parafiach  i  we  wspólnotach
zakonnych.

Szczególne  podziękowanie  kieruję  do  Papieża  Franciszka,  który  okazał  mi
zaufanie  i  mnie  –   prostemu  pracownikowi  winnicy  Pańskiej,  jak  na  początku
pontyfikatu powiedział o sobie Benedykt XVI – powierzył zadanie pokierowania tak
ważną instytucją papieską.

Otaczam  Was  moją  wdzięczną  modlitwą  i  nadal  liczę  na  Wasze  wsparcie
duchowe i przyjaźń. Do zobaczenia w Rzymie!

Warszawa, 25 stycznia 2023 r.
+ Salvatore Pennacchio

    Nuncjusz Apostolski w Polsce


