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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus powiedział  do swoich uczniów: ”Tak jest
napisane:  Mesjasz  będzie  cierpiał  i  trzeciego  dnia
zmartwychwstanie;  w  imię  Jego  głoszone  będzie
nawrócenie  i  odpuszczenie  grzechów  wszystkim
narodom,  począwszy  od  Jerozolimy.  Wy  jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego
Ojca.  Wy  zaś  pozostańcie  w  mieście,  aż  będziecie
uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku
Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do
nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością
wrócili  do  Jerozolimy,  gdzie  stale  przebywali
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

(Łk 24,46-53)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie możemy zapominać, że choć nie jest
On już obecny między nami w taki sposób, jak to miało miejsce, gdy chodził drogami
Palestyny, to pozostał w najcenniejszych darach, jakimi są Eucharystia i Jego Słowo.
Są to te przestrzenie naszego ziemskiego życia, w których możemy spotkać się z Nim
każdego dnia. Czy korzystamy z tego daru należycie? Czy karmimy się Jego słowem
i Ciałem? Te dary są drogą, która prowadzi nas ku wieczności, ku wypełnieniu się
obietnicy, że Jezus poprzedził nas w drodze do Ojca.
Papież  św.  Grzegorz  Wielki  pisał:  „Toteż,  najdrożsi  bracia,  tam winniśmy za  Nim
dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć jeszcze duchem miotają
zamieszki,  jak  kotwicę  swej  nadziei  zarzućcie  w  wiecznej  Ojczyźnie,  umacniając
swego ducha w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba” (In
Evangelium,  Homilia  XXIX).  Święto  Wniebowstąpienia  jest  dla  nas  swoistym
wezwaniem do pokuty i naprawy swojego życia, do zarzucenia kotwicy w wieczności,
do  której  jesteśmy  powołani.  Jest  też  oczekiwaniem  na  obiecanego  Ducha,  który
uzdolni nas do podjęcia zaproszenia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie Pana:
„Oto ja, poślij mnie”.



INTENCJE MSZALNE 

 

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 Koncert „Ave Maria w muzyce”

30.05.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Haida, + męża Sebastiana Szyguła, ++ dziadków 

Annę i Longina Cichorowski, Gertrudę i Rudolfa Haida, za + chrzestnego Arnolda 
Waldstett

31.05.2022 WTOREK, Święto Nawiedzenia NMP
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ dziadków Gertrudę i Emanuela Goławski, ++ rodziców Urszulę i Franciszka 
i za ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, przyjaciół i znajomych.
2) Za + Zygfryda Samol w rocznicę śmierci, + męża Bernarda Samol, ++ rodziców z obu 
stron oraz za ++ z pokrewieństwa.
3) Za + Rolanda Szyszka i Waltera Biskupek (Msza św. ofiarowana od mieszkańców 
Świętoszowic).
4) Za + żone Ludgardę Kusz i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
5) Do Bożego Miłosierdzia prosząc o radość wieczną dla zmarłych w rocznicę ich śmierci
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

01.06.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Justyna, męczennika
18:00 Msza Św. Szkolna: Za + Elżbietę Krajcer

02.05.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Józefa Sobiech w dniu urodzin, ++ rodziców z obu stron Sobiech i Giers, ++ braci, 

+ siostrę i ++ z pokrewieństwa.

03.06.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Za + Rolanda Szyszka (Msza św. ofiarowana od kolegów z Firmy RCA)
 

04.06.2022 SOBOTA
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosząc o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo z okazji 50 rocznicy urodzin Małgorzaty.

05.05.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ Józefa, Roberta, Annę i Karola Wicha, ++ Edytę, Emila i Alfreda Wilczek 
oraz ++ Rutę i Henryka Kudlek.

 

11:00 W intencji dzieci przyjmujących I Komunię Świętą
 

14:30 Nabożeństwo do NSPJ



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29.05.2022

 

• Dziś  na  godzinę  14:30  zapraszam  na  Koncert  „Ave  Maria  w  muzyce”,  szczegóły
na plakatach.

• Dziękuje  Księdzu  Joachimowi  za  wygłoszone  Słowo  Boże  i  obecność  wśród  Nas  –
serdeczne Bóg Zapłać.

• W poniedziałek o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla Marianek. Będzie to ostatnie
spotkanie  w  tym  roku  szkolnym.  Zapraszamy  dziewczęta  chcące  dołączyć  do  grona
Dzieci Maryi do uczestnictwa w tym spotkaniu.

• We  wtorek  o  godzinie  16:30  próba  dla  dzieci  przed  I  Komunią  Świętą,  natomiast
Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych w piątek od godziny 16:00.

• W  środę  rozpoczynamy  miesiąc  Czerwiec,  a  wraz  z  nim  nabożeństwa  Czerwcowe,
poświęcone  NSPJ.  Nabożeństwa  w  naszej  parafii  codziennie  po  Mszy  Świętej.
W Niedzielę w ramach popołudniowego nabożeństwa.

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

• W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwa Nowenna
przed tą Uroczystością - codziennie w ramach nabożeństw.

• W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godzinie 11:00 odbędzie się w naszej parafii
Uroczystość I Komunii Świętej. 

• Także  w  przyszłą  Niedziel  po  Mszach  Świętych  zbiórka  do  puszek  na  Świątynię
Opatrzności Bożej.
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o radości Wniebowzięcia
i o tym co z niego wynika, a także rozmowa z reżyserką najnowszego filmu o reakcjach
Papieża Jana Pawła II na nadużycia w Kościele.

• Zmarła nasza parafianka ś.p. Krystyna Cieślik, jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałe o
godzinie 10:00. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

 
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

 

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



NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W  najbliższy  wtorek  będziemy  obchodzić  Święto
Nawiedzenia  NMP.  Wywodzi  się  ono  z  religijności
chrześcijańskiego  Wschodu.  Uroczystość  tę  wprowadził  do
zakonu  franciszkańskiego  św.  Bonawentura  w  roku  1263.
Kiedy  zaś  powstała  wielka  schizma  na  Zachodzie,  święto
to  rozszerzył  na  cały  Kościół  papież  Bonifacy  IX  w roku
1389,  aby uprosić  za przyczyną Maryi  jedność  w Kościele
Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto  Nawiedzenia  obchodzimy  w  okresie  między
uroczystościami  Zwiastowania  Pańskiego  i  narodzenia
św.  Jana  Chrzciciela.  W  ten  sposób  wspominamy  przede
wszystkim  spotkanie  Mesjasza  ze  swoim  poprzednikiem  -
Janem Chrzcicielem.  Jest  to  także  spotkanie  dwóch matek.
Dokładny  opis  Nawiedzenia  zostawił  nam  św.  Łukasz
w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono
miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy,
gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne

spotkanie  matek  (kościół  nawiedzenia  św.  Elżbiety,  położony  na  zboczu  wzgórza
za miastem) i  narodzenie Jana Chrzciciela (kościół  położony w samym mieście).  Maryja
prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy
bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki,
idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która
mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością
o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja  po przybyciu  dowiaduje  się  ze  zdziwieniem,  że  Elżbieta  już  wszystko wie  -  tak
dalece,  że  nawet  zwraca  się  do  niej  słowami  anioła:  "Błogosławiona  jesteś  między
niewiastami".  Elżbieta  wyraża  równocześnie  uznanie  dla  Maryi,  że  zawierzyła  słowom
posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej
krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy
Matkę Chrystusa wita  słowami:  "A skądże mi  to,  że  Matka mojego Pana przychodzi  do
mnie?"

Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej
dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że
w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony
Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida,
idącego przed Arką.

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie.
Krewna  Maryi  powtórzyła  część  pozdrowienia  Gabriela:  "Błogosławiona  jesteś  między
niewiastami", wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko
wtajemniczona.  Zaraz  potem dodała  własne  słowa:  "i  błogosławiony  jest  owoc  Twojego
łona". Wydarzenie  to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca. 

Istnieją  zakony żeńskie,  które  za  główną patronkę obrały sobie  Matkę Bożą w tej
tajemnicy,  co  więcej,  od  tej  tajemnicy  otrzymały  nawet  swoją  nazwę.  Chodzi  głównie
o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je w roku 1610 - wspólnie ze św. Joanną
de Chantal - św. Franciszek Salezy.


