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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus  nauczając  mówił  do
zgromadzonych:  „Strzeżcie  się  uczonych
w  Piśmie.  hZ  upodobaniem  chodzą  oni
w  powłóczystych  szatach,  lubią
pozdrowienia  na  rynku,  pierwsze  krzesła
w  synagogach  i  zaszczytne  miejsca  na
ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru
odprawiają  długie  modlitwy.  Ci  tym
surowszy  dostaną  wyrok”.  Potem  usiadł
naprzeciw skarbony i przypatrywał się,  jak
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.
Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona
zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

(Mk 12,38-44)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Treścią  dzisiejszej  Ewangelii  jest  ostrzeżenie  przed  ówczesnymi  „celebrytami”  –

uczonymi w Piśmie oraz stojący w kontrze do wcześniejszej krytyki pochwalny komentarz
dotyczący zachowania ubogiej wdowy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie to z jednej strony te
odłamy religijnego życia Izraela, które jako poszukujące wiedzy o Bogu pozostają najbliższe
Jezusowi.  Z  drugiej  jednak  strony  karty  Ewangelii  po  wielokroć  przynoszą  nam  opisy
sytuacji, w których to właśnie ci przedstawiciele ówczesnej religijnej elity Jerozolimy usiłują
mniej lub bardziej pokrętnymi metodami przyłapać nowego Nauczyciela czy to na błędzie,
czy to na bluźnierstwie. Te, zawsze nieudane, wysiłki prowadzą do sytuacji, w której ich
podziw miesza się z nienawiścią, a wkrótce prowadzi także do podstępu, zdrady i fałszywych
oskarżeń. W dzisiejszej lekcji Jezus, ostrzegając swoich uczniów, każe im się wystrzegać
tych właśnie, z którymi dyskutuje. Czyni to zapewne dlatego, że dostrzega zatwardziałość
ich serc, a także przewiduje jakże bliską już Paschę. Jednakże, motywując swe ostrzeżenie,
nie odwołuje się ani do rzeczy ostatecznych, ani do czekającej Go przyszłości,  a zwraca
uwagę uczniów na  drobne na  pozór,  ale  za  to  jakże  dobrze  widoczne grzechy pseudo -
nauczycieli takie jak pycha i chciwość.



INTENCJE MSZALNE 

 

07.11.2021 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Intencja wolna
 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z okazji 58 rocznicy
ślubu Heleny i Michała oraz z okazji 80 urodzin Heleny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

 

14:30 Różaniec za zmarłych

08.11.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + Zbigniewa Puszcz (w podziękowaniu za wszelkie uczynione dobro w ziemskim 

życiu - Msza św. ofiarowana od Klaudiusza)

09.11.2021 WTOREK, Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
18:00  Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + syna Roberta Nogielskiego w 3 rocznicę śmierci, + żonę Danutę oraz za ++ 
z pokrewieństwa.
2) Za ++ z rodzin Błażytko, Mainka, Koziolek, Klimala, za ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Tadeusza Zawiła w 30 dzień po śmierci.
4) Za ++ ojca Eryka Musioł, + matkę Helenę, ++ dziadków Musioł i Kalyta oraz 
za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ rodziców Adelajdę i Alfreda Koziol, + Ewalda Fliegel, ++ dziadków, 
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
6) Za ++ rodziców Edeltraudę i Rajnholda Troszka, Henrykę i Czesława Wierzejski, 
za ++ dziadków Jarosz, Troszka, Bartczak, Wierzejski, za ++ z pokrewieństwa.
7) Za ++ rodziców Helmuta i Elźbietę Langer, + ojca Arnolda Wożnicę, 

 za ++ dziadków Hepa, Woźnica, Klyszcz i Langer

10.11.2021 ŚRODA, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18:00 Msza Święta Szkolna: Intencja wolna
 

11.11.2021 CZWARTEK, Wspomnienie św. Marcina z Tours
8:00 Za ++ Fryderyka i Małgorzatę Ksionsyk oraz za ++ z pokrewieństwa 

(Msza św. ofiarowana od szwagra Władysława)

12.11.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
18:00 Za + Jadwigę Drzymota w rocznicę śmierci, + męża Brunona, + syna Bernarda 

oraz za ++ z pokrewieństwa.
 

13.11.2021 SOBOTA, Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna,
        pierwszych męczenników Polski

18:00 Za ++ Katarzynę, Jana, Barbarę Kudlek, ++ Marię i Teodora Ludwig, ++ Cecylię, 
Augusta Lawnik, ++ Jerzego i Gintera Josz, za ++ dzaidków Kudlek, Swierzy 
i wszystkich ++ z pokrewieństwa.



14.11.2021 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + żonę oraz matkę Urszulę Długosz w 7 rocznicę śmierci, za + syna Damiana, brata

Leopolda, za ++ rodziców Długosz Geppert oraz za ++ szwagrów, chrześniaka, 
+ Waldemara i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

11:00 Za + męża Tadeusza Klimala, ++ rodziców z obu stron, ++ Łucję i Jana Klimala, 
Helenę i Adolfa Bielesz, + brata Antoniego i Jana, + szwagra Andrzeja i Bernarda, 
+ szwagierkę Anielę i ++ z pokrewieństwa

 

14:30 Nieszpory

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07.11.2021

• Zapraszam  na  nabożeństwa  Różańcowe  za  zmarłych,  dziś  o  godzinie  14:30
i w poniedziałek po Mszy Świętej.

• W  poniedziałek  o  godzinie  16:45  odbędzie  się  spotkanie  dla  Marianek  oraz  dla
dziewcząt, które chciałyby dołączyć do ich grona.

• W przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Kościół w potrzebie.

• W najbliższym tygodniu jest jeszcze jedna wolna intencja: w środę o godzinie 18:00.

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o Józefinie i Emilu Mikach, którzy 80 lat temu za miłość do Polski zapłacili najwyższą
cenę.

• Zmarł nasz parafianin ś.p. Krystian Hermansa z Przezchlebia. Jego pogrzeb odbędzie
się w poniedziałek o godzinie 10:00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

-------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:30 – 19:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Nr rach.: 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



LISTOPAD MIESIĄCEM ZADUMY
Kończący się powoli rok kościelny zwraca naszą

uwagę  na  sprawy  związane  ze  śmiercią  i  umieraniem.
Listopadowa zaduma jest bliska pytaniu o sens istnienia
i  życia  człowieka.  Uroczystość  Wszystkich  Świętych
i Dzień Zaduszny przybliżyły naszej pamięci tych, którzy
umarli.  Już w starożytności pogańskiej znany był dzień
wspominania  zmarłych;  obchodzone  w  starożytnym
Rzymie  tzw.  Parantalia  są  tego  dowodem.  W gminach
chrześcijańskich  praktykowano  modlitwę  za  zmarłych
i czczono ich pamięć. Troska o zmarłych stanowiła jeden
z  najbardziej  charakterystycznych  rysów  religijności
średniowiecza.  Natomiast  data  2  listopada  jako  dnia
modlitw za wszystkich zmarłych pojawiła się około 1000

roku w Burgundii. Pierwsze zaś ślady Dnia Zadusznego w Polsce spotykamy w XII w.

W listopadzie nasze myśli i uczucia krążą wokół wszystkich naszych drogich zmarłych.
Nie ma już ich wśród nas, odeszli, pozostawiając żal, smutek, pustkę. Nasi najbliżsi: rodzice,
rodzeństwo, krewni i przyjaciele, tak nam ich brakuje, tak byśmy chcieli, by byli dziś pośród
nas. Oddalibyśmy nieraz wszystkie skarby świata, żeby niektórych z nich przywrócić do życia.
Niestety, to nie jest możliwe. Czynimy więc to, co jest w naszej mocy: porządkujemy ich groby,
stroimy  je  kwiatami  i  wieńcami,  zapalamy  na  nich  świece  i  znicze;  modlimy  się  przy  ich
grobach,  a  także  polecamy  ich  dusze  modlitwom  Kościoła  —  dając  na  wypominki  czy
zamawiając  w ich  intencji  Msze św.   W tym miesiącu  zadumy nie  możemy ograniczać  się
wyłącznie do wspomnień o naszych zmarłych. Jest to bowiem również czas do zastanowienia się
nad  własnym życiem.  Widziałem na  jednej  z  kaplic  cmentarnych  taki  oto  napis:  „Kim wy
jesteście — tym my byliśmy. Kim my jesteśmy — tym wy będziecie!". Zdania te zawierają
prawdę, o której nie chcemy myśleć. A jednak jest faktem, że rok temu w naszym gronie było
wielu z tych, których dziś już nie ma. Dwanaście miesięcy temu oni przynosili na wypominki,
a dziś ich imiona my polecamy Miłosierdziu Bożemu. Za rok może i nasze imię widnieć będzie
na kartce z wypominkami, a inni będą prosić dla nas: „światłość wiekuista niechaj im świeci". 

Chociaż wszyscy wiemy, że nasze życie jest  powolnym umieraniem, próbujemy temu
przeszkodzić i przedłużyć życie. Wiemy, że każde życie kończy się śmiercią, próbujemy tego
uniknąć, mamy nadzieję na życie. Człowiek zawsze się cieszy, że to jeszcze nie koniec. Dopiero
oko w oko ze śmiercią czujemy się naprawdę bezsilni i cała nasza istota drży przed ostatecznym
końcem,  przed  całkowitym  rozkładem  życia  i  wszelkich  nadziei,  przed  ostateczną  klęską
w walce o życie. Cała nasza wiedza przynosząca nam ulgę w cierpieniu i przedłużająca życie,
opuszcza nas i pozostawia samych nad grobem. Serce zaś i duch nasz są spragnione życia i nie
akceptują niebytu. Człowiek buntuje się przeciwko niebytowi, gdyż w duszy ma zaszczepioną
wieczność.  Chrześcijanin  wie  o  tym  i  wierzy,  że  Chrystus,  który  umarł  na  krzyżu,  nie
przypieczętował życia grobem, ale zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Chrześcijanin wie,
że jego czeka to samo. 

Musimy mieć świadomość tego, że życie jest  szkołą umierania.  Całe życie człowieka
i jego przebieg przypomina nam o jego końcu. Świeca chrzcielna i gromnica ograniczają nasze
życie od jego początku do końca. Kwiaty urodzinowe, jak również kwiaty na grobie, w równym
stopniu  oznaczają  znikomość  tego  życia  i  kruchość  naszej  istoty.  Tak  więc  życie  jest
umieraniem, a śmierć: rodzeniem się. 


