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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Gdy  Jan  nauczał  nad
Jordanem,  pytały go tłumy:  „Cóż
mamy  czynić?”.  On  im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie,
niech jedną da temu, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo
czyni”. Przychodzili także celnicy,
żeby przyjąć chrzest,  i  pytali  Go:
„Nauczycielu, co mamy czynić?”.
On  im  odpowiadał:  „Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, ile
wam  wyznaczono”.  Pytali  go  też
i  żołnierze:  „A  my,  co  mamy
czynić?”.  On im odpowiadał:  „Nad nikim się  nie  znęcajcie  i  nikogo nie  uciskajcie,  lecz
poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
„Ja  was  chrzczę  wodą;  lecz  idzie  mocniejszy  ode  mnie,  któremu  nie  jestem  godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

(Łk 3,10–18)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Cóż  mamy  czynić?  Takie  pytanie  rozbrzmiewa  w  dzisiejszej  Ewangelii.  Możemy
spojrzeć  na  współczesny  świat  i  różnych  ludzi  czujących  się  zagubionymi  bez  punktów
odniesienia, bez autorytetu, który wyznaczałby im drogę czy sposób życia. Jan spróbował
odnieść  się  do  ich  życiowych i  zawodowych  problemów.  Takich  Janów,  którzy  mogliby
pomóc, ludzie wciąż szukają, pragną, by wskazali im na Chrystusa i Jego Drogę. Tłumy i
pojedyncze osoby często pragną konkretnych porad: jak mam się zachować, co powiedzieć,
gdy dyskutowane są zawiłe kwestie o życiu, służbie zdrowia, migrantach, granicach, fake
newsach, edukacji,  polityce… Ostatecznie drogę wyjścia z przeróżnych sytuacji  pokazuje
nam sam Chrystus. I o tym mówi Jan. Robi wszystko, co do niego należy, a na koniec odsyła
do mocniejszego, do samego Jezusa, który chrzci Duchem Świętym.



INTENCJE MSZALNE 

 

12.12.2021 III NIEDZIELA ADWENTU - Gaudete
8:00 Za ++ rodziców Annę i Antoniego Wilczek, + brata Gintera, ++ Adelajdę, Jana Thorz, 

++ dziadków, ++ szwagrów Ingberta i Ernesta, ++ krewnych z obu stron.
 

11:00 Za ++ rodziców Gerdę i Henryka Aplik, Helenę i Karola Kalus oraz za ++ dziadków 
z obu stron

-CHRZEST: Zuzanna Grochla
14:30 Nabożeństwo adwentowe
 

13.12.2021 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
18:00 Roraty: Za + męża Ernesta Porwoł w dniu urodzin, ++ rodziców Porwoł, Biskupek, 

+ szwagra Engelberta, ++ siostry Gerdę i Ilzę i za wszystkich ++ z pokrewieństwa
20:00 Roraty dla dorosłych: Za + dziadka i pradziadka Józefa Gajdę (od rodziny Marcela, 

Adrianny, Szymona, Estery i całej rodziny Wyszyńskich w podziękowaniu za pomoc 
w budowie domu i dobre serce)  

 

14.12.2021 WTOREK, Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora kościoła
18:00  Roraty: Za + męża Janusza Szeląg, + teścia Ignacego, ++ rodziców Krystynę 

i Tadeusza Kozioł i ++ z pokrewieństwa
 

15.12.2021 ŚRODA
18:00 Roraty: Za + syna Zygfryda Samol w dniu urodzin, + męża Bernarda, ++ rodziców 

z obu stron, ++ 2 siostry, szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
18:45 Wieczór uwielbienia – WPR „Mamre”
 

16.12.2021 CZWARTEK
18:00 Roraty, Msza Święta Zbiorowa: 

1) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Anielskiej i św. Jadwigi
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz o szczęśliwe rozwiązanie 
trudnej sytuacji dla ks. Józefa
2) Za wszystkich ++ kapłanów pracujących w naszej parafii
3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę św. Jadwigi dla ks. Mirosława
4) O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii
5) Za + syna Pawła Brzozę, ++ rodziców Agnieszkę i Maksymiliana Janys, ++ teściów, 
brata Józefa, Różę Kalyta, ++ 5 szwagrów, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
6) Za ++ Martę, Stanisława, Helmuta i Georga Liszka, za ++ Erntraudę i Piotra 
Szklorz, Krystynę Piernikarczyk, za ++ dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
7) Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę 
wiecznego zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
8) Za + wujka Gintera Wilczek w 5 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa.
9) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi dziękując 
za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Adeli z prośbą o zdrowie i Boże bł.
10) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za 
wszystkie otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Antoniego prosząc o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.
11) Za + mamę Władysławę Zachura i + teścia Wilibalda Spende.
12) Za + Elżbietę Schydlo (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
13) Za + babcię Kazimierę i + dziadka Herberta, za ++ z pokrewieństwa.
14) Za + Elżbietę Schydlo (msza św. ofiarowana od rodziny Popela



17.12.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
18:00 Roraty: Za ++ rodziców Adelajdę i Rudolfa Skandy, + brata Joachima, ++ dziadków 

Sikora, Skandy, Grzegorczyk, Kordel oraz za ++ z pokrewieństwa
 

18.12.2021 SOBOTA
18:00 Za + siostrzenicę Lidię Pajdak, + siostrę Annęmarię ze + mężem Alfredem Skandy, 

+ brata Riharda i + żonę Lucynę, za ++ rodziców Agnieszkę i Konrada Szczeponik, 
za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące(Msza ofiarowana od Adolfa Szczeponik)

 

19.12.2021 IV NIEDZIELA ADWENTU
8:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, za ++ Pawła, Martę, Marię, 

Józefa, Ambrożego, Jana i Martę Sikora, za ++ Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, 
+ Herberta Szeja, + Elfrydę Nicz, za ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

  

11:00  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anioła Stróża  w intencji rocznego 
dziecka Bartosza Rakwic prosząc o Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla niego, jego rodziców i rodziców chrzestnych.

  

14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.12.2021

• Dziś o godzinie 14:30 zapraszam na Nabożeństwo adwentowe.

• Zachęcam dzieci do udziału w Roratach, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. 
Przypominam także o roratach dla dorosłych w poniedziałki o godzinie 20:00.
 

• W czwartek przypada 16-ty dzień miesiąca, po Mszy wieczornej nabożeństwo ku czci
św. Jadwigi
 

• Także  w  czwartek  przypadają  urodziny  papieża  Franciszka,  natomiast  w  piątek
urodziny  naszego  Biskupa  Jana  Kopca.  Pamiętajmy  o  naszych  Pasterzach
w modlitwie.
 

• W sobotę od godziny 9:00 odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych. Chorych
prosimy  zgłosić  do  czwartku  w  zakrystii.  Odwiedziny  rozpoczęte  zostaną  od
Świętoszowic
 

• Przypominam o  możliwości  zapisania  się  na  odwiedziny  duszpasterskie.  Chętnych
proszę  o  wrzucenie  karteczki  z  imieniem,  nazwiskiem  i adresem  do  skrzynki
znajdującej się z tyłu kościoła. Zapisy trwają do środy włącznie.
 

• Z tyłu kościoła można nadal zakupić: 
- świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” duże 15 zł, małe 7 zł. 
- kalendarz parafialny na przyszły rok w cenie 20 zł 
- opłatki na wieczerzę wigilijną 
- lampiony dla dzieci w cenie 25 zł 
- kalendarz Misjonarzy Oblatów z Kokotka, z rozważaniami Słowa Bożego na każdy
dzień w cenie 20 zł, zakup wspiera działalność zakonu i organizację Festiwalu Życia
  

• Zachęcamy do zakupy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o tym kto
i dlaczego straszy nas końcem świata.



NIEDZIELA GAUDETE
 

III Niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest
Niedzielą  „Gaudete”,  czyli  niedzielą  radości.
Jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan
może  sprawować  liturgię  w  szatach  koloru
różowego.

Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfony
na  wejście:  „Gaudete  in  Domino”,  czyli
„Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej
niedzieli  przepełnione  są  radością

z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa
powstała  ze  zmieszania  błękitu  i  czerwieni,  które  odpowiednio  wyrażają  to  co
duchowe i  to co cielesne,  fiolet  oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem
połączenie  błękitu  i  czerwieni  symbolizuje  dokonane  przez  Wcielenie  Chrystusa
zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu -
tzw. Niedziela "Gaudete". Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, który
wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete" wyrosła w czasach, gdy Adwent miał
typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to
jedyny  radosny  akcent  Adwentu.  Teraz,  gdy  Adwent  obchodzony  jest  jako  czas
radosnego oczekiwania stanowi ona bardziej kulminacyjny punkt tego okresu, trafnie
wyrażając jego prawdziwą tożsamość.

Adwent  jest  wyjątkowym  czasem  dla  chrześcijan.  Słowo  adwent  pochodzi  
z języka łacińskiego „adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian
słowo  to,  oznaczało  oficjalny  przyjazd  cezara.  Dla  chrześcijan  to  radosny  czas
przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile
raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

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


