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INFORMATOR PARAFIALNY
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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

W  owym  czasie  pojawił  się  Jan
Chrzciciel  i  głosił  na  Pustyni  Judzkiej  te
słowa:  «Nawracajcie  się,  bo  bliskie  jest
królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się
słowo  proroka  Izajasza,  gdy  mówi:  "Głos
wołającego  na  pustyni:  Przygotujcie  drogę
Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!" Sam zaś
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a jego pokarmem były
szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do
niego  Jerozolima  oraz  cała  Judea  i  cała
okolica  nad  Jordanem.  Przyjmowano  od  niego  chrzest  w  rzece  Jordan,  wyznając  swoje
grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów,
mówił im: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama
mamy  za  ojca”,  bo  powiadam  wam,  że  z  tych  kamieni  może  Bóg  wzbudzić  dzieci
Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie
wydaje  dobrego  owocu,  zostaje  wycięte  i  wrzucone  w  ogień.  Ja  was  chrzczę  wodą  dla
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien
nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło
w  ręku  i  oczyści  swój  omłot:  pszenicę  zbierze  do  spichlerza,  a  plewy  spali  w  ogniu
nieugaszonym".                                                                                                        (Mt 3, 1-12)
 

OGŁOSZENIE WIKARIUSZA GENERALNEGO
Czcigodni Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie!
Czcigodne Siostry zakonne i Osoby życia konsekrowanego!
Drodzy Diecezjanie! 

W  obecnym  miesiącu,  w  niedzielę  18  grudnia,  J.E.  biskup  Jan  Kopiec   będzie
przeżywał 75. rocznicę swoich urodzin. Nasz Biskup Gliwicki odprawi  w tym dniu w swojej
intencji  Mszę świętą w kościele katedralnym o godzinie 10.00.  Czcigodnego Solenizanta
polecam Waszej szczerej i gorącej modlitwie. Chcemy podziękować Bogu za każde dobro,
które stało się naszym udziałem przez jedenastoletnią posługę biskupa Jana Kopca w naszej
diecezji  gliwickiej.  Z  okazji  zbliżającej  się  rocznicy  urodzin  Solenizantowi  składamy
najserdeczniejsze  życzenia  Bożego  błogosławieństwa,  dobra,  pokoju  i  miłości  na  dalsze
długie lata życia.

† Andrzej Iwanecki
Biskup Pomocniczy Gliwicki 



INTENCJE MSZALNE

04.12.2022 II NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z okazji 40. rocznicy urodzin Barbary Palowskiej-Burda z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

11:00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji Górników
- PROCESJA NA CMENTARZ

14:30 Nabożeństwo adwentowe

05.12.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Intencja wolna
20:00 Roraty dla dorosłych: Za + Marcina

06.12.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ rodziców Martę i Stanisława Liszka, Edeltraudę i Piotra Szklorz, + Krystynę 
Piernikarczyk, ++ Helmuta i Georga Liszka, ++ dziadków Liszka - Choroba, 
++ z pokrewieństwa, ++ Gizelę i Józefa Szczotka.
2) Za ++ rodziców Ernę i Joachima Mainka, + Franciszka Gołąbek, ++ dziadków 
i ++ z pokrewieństwa Mainka-Dudek, Gołąbek-Brylok.
3) Za ++ rodziców Elfrydę i Hermana Kandzia, ++ Annę i Jerzego Cebula, ++ dziadków 
z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Kandzia, Lot, Cebula, Drosdziok, Gomoluch 
i dusze w czyśćcu cierpiące
4) Do Bożej Opatrzności w intencji Klaudiusza Gellner dniu 55 urodzin z prośbą o boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.
5) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od kuzyna Józefa Sobel z Kamesznicy 
z rodziną).
6) Za ++ Annę i Antoniego Wilczek, Adelajdę i Jana Thorz, + brata Gintera, 
++ 2 szwagrów, ++ dziadków i krewnych z obu stron.
7) Za + męża Jana Gawenda, + syna Piotra, ++ rodziców Emmę i Alfreda Nicz, Elżbietę 
 i Jana Gawenda, ++ 2 szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

07.12.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
18:00  Msza Święta  Szkolna: Za  + męża Wernera,  ++ rodziców Józefa  i  Leokadię  Wolny,  

++ teściów Zofię i Romana Cipa, + zięcia Fryderyka oraz ++ dziadków z obu stron.

08.12.2022 CZWARTEK, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
18:00 W intencji wspólnoty Dzieci Maryi naszej parafii

09.12.2022 PIĄTEK
18:00  Za  rodziców  Tomasza  i  Anastazję  Boczar,  ++  braci  Ojca  Antoniego  i  Franciszka,  

+ bratową Edytę, + siostrzenicę Małgorzatę, + szwagra Fryderyka, + teściów Tomasza  
i  Anielę  Hopa,  +  szwagierkę  Janinę  i  jej  męża  Mariana,  +  syna  Mariusz,  +  Zofię  
Biernat i ++ z pokrewieństwa.

10.12.2022 SOBOTA
18:00 Za + męża Janusza Szeląg, + teścia Ignacego, ++ rodziców Krystynę i Tadeusza Kozioł 

i ++ z pokrewieństwa



11.12.2022 III NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + Erharda Biskupek i ++ z rodzin Biskupek, Nietsch i Galonska 
11:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Rudolfa Skandy, + brata Joachima, ++ z pokrewieństwa 

Sikora, Skandy, Grzegorczyk i Korgel. 
- CHRZEST: Olaf Dorian Matysik, Laura Agnieszka Miczka

14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04.12.2022

• Dziś na godzinę 11:00 zapraszam Górników i ich rodziny na Mszę Świętą w ich intencji 
z racji wspomnienia św. Barbary, po Mszy Świętej procesja na cmentarz.  

• Również  dziś  po  Mszach  Świętych  odbędzie  się  zbiórka  do  puszek  na  Kościół
na Wschodzie.

• Zapraszam  wszystkie  dzieci  codziennie  od  poniedziałku  do  piątku  na  godzinę  18:00
na Roraty. Natomiast młodzież i dorosłych zapraszam na Roraty dla dorosłych w każdy
poniedziałek na godzinę 20:00, na które proszę zabrać ze sobą świece.

• W środę  będziemy  obchodzić  Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia  NMP.  To  święto
patronalne Wspólnot Dzieci Maryi. O godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msze Święta
w intencji naszych Marianek. 

• Z tyłu Kościoła można nabyć świece wigilijne: Duża w cenie 15 zł, mała 7 zł. Dochód ze
sprzedaży świec przeznaczony jest  na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można też
nabyć już opłatki wigilijne, lampiony roratnie dla dzieci oraz kalendarze na przyszły rok.
Jest już także nasz parafialny kalendarz w cenie 20 zł.

• Bardzo proszę osoby, które mogą w tym roku ofiarować choinkę do naszego Kościoła
o załatwienie odpowiednich zgód i zgłaszanie się w zakrystii.

• Składam  serdeczne  podziękowania  panu  Markowi,  Grzegorzowi  i  Sebastianowi
za montaż oświetlenia ledowego w naszym Kościele.  Dziękuję także Panu Marcinowi
za transport i rozładunek drewna do ogrzania naszego Kościoła.

• W przyszłą  Niedzielę  po  Mszach  Świętych  odbędzie  się  zbiórka  na  zakup  opału  do
naszego Kościoła.

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  kolejna  część
adwentowych  rozważań,  a  także  wywiad  z  Tomaszem  Szatkowskim,  podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Żyć  jednak  zgodnie  z  wolą  Bożą  oznacza  potrzebę  nawrócenia,  konieczność
metanoi (gr. metanoia – zmiana myślenia). Jest ono warunkiem przyjścia królestwa
niebieskiego,  czyli  Boga i  Jego praw,  Jego zasad życia  gwarantujących ład,  zgodę
i  pokój.  Dlatego  dziś  w  Ewangelii  z  całą  mocą  brzmią  słowa  Jana  Chrzciciela:
Nawracajcie się…! (Mt 3, 2: metanoei/te, czyt.: metanoejte), przygotujcie drogę Panu,
dla Niego prostujcie ścieżki! (w. 3). Widzialnym znakiem przyjęcia słów proroka Jana
był  chrzest  z  wody  (w.  6),  podczas  którego  ludzie  wyznawali  swoje  grzechy
i doświadczali łaski oczyszczenia z tego, co stare, brudne, dalekie od świętości.
 

I  my postarajmy  się  nie  odwlekać  spowiedzi  świętej  do  ostatniego  tygodnia
przed Świętami,  lecz  czym prędzej  wyznajmy naszą  nędzę  w Sakramencie  Pokuty
i  Pojednania,  bo  każde  drzewo,  które  nie  wydaje  dobrego owocu,  zostaje  wycięte
i  wrzucone  w  ogień  (w.  10).  Nie  bądźmy  jak  faryzeusze  i  saduceusze  –  plemię
żmijowe (w. 7), które zadufane we własnej pysze zamknęło się na autentyczny głos
Boga.
 

Bóg nie żąda od nas,  abyśmy jak św. Jan Chrzciciel  nosili  odzienie z sierści
wielbłądziej i żywili się szarańczą (w. 3, greckie słowo akris oznaczać może i owada,
i  roślinę strączkową,  chleb świętojański,  ceratonię),  ale  oczekuje serc gotowych na
Jego przyjście. Może zdarzyć się tak, że, i my, jak syn Zachariasza, będziemy głosem
wołającym na  pustyni  (w.  4).  Jeśli  jednak  tak  jak  on,  własnym przykładem życia
będziemy mówić o Bogu, wówczas całe tłumy słuchaczy (Jerozolima oraz cała Judea
i cała okolica nad Jordanem, w. 5) pociągną w naszym kierunku i  wydadzą godny
owoc nawrócenia (w. 8). Godny (gr. aksios: warty, dojrzały), czyli taki, którym inni
będą mogli się karmić.
 

Jeden  głos  wołającego  na  pustyni  i  liczne  tłumy  nawracających  się...  Jeden
Jonasz,  pięć  słów  i  przemiana  moralna  wszystkich  mieszkańców  Niniwy.  Jeden
prorok… Jeden „ja”, ale wierny w głoszeniu Boga. To wystarczy, by działy się cuda
Bożego miłosierdzia, by przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. Marana Tha!

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


