
IV NIEDZIELA ADWENTU                                 www.jadwiga-ziemiecice.pl                                              19.12.2021

  

INFORMATOR PARAFIALNY
PARAFII ŚW. JADWIGI

W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

W  tym  czasie  Maryja  wybrała  się  i  poszła
z  pośpiechem  w  góry  do  pewnego  miasta
w  pokoleniu  Judy.  Weszła  do  domu  Zachariasza
i  pozdrowiła  Elżbietę.  Gdy  Elżbieta  usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do  mnie?  Oto,  skoro  głos  Twego  pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko  w  łonie  moim.  Błogosławiona  jesteś,
któraś uwierzyła,  że spełnią  się  słowa powiedziane
Ci od Pana”.

(Łk 1,39-45)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Zapowiedź  narodzin  Jana  Chrzciciela  dokonuje  się  w  niezwykłej  scenerii.  Jest
to świątynia Pańska, gdzie lud składa codzienne ofiary, z wiarą odczytuje Boże obietnice
i oczekuje ich wypełnienia. Wszystko dopełnia się w określonym czasie, jest zapowiedziane
i starannie przygotowane przez samego Boga. Wypełnienie następuje po czasie próby wiary.
Realizuje się, kiedy wiara w pełni dojrzeje i jest gotowa wydać owoce zbawienia. Niewiara
i nieufność muszą zostać oczyszczone przez doświadczenia.
Misja  świętego  Jana  zostaje  zapowiedziana  jeszcze  przed  jego  poczęciem.  Największą
przeszkodą wydaje się być niewiara Zachariasza. Dlatego Bóg dokonuje szeregu znaków, by
przekonać o Jego interwencji i konieczności przewidzianej misji świętego Jana Chrzciciela.
W perspektywie  dzisiejszego  Słowa  Ewangelii  możemy zrozumieć,  że  każdy  z  nas  jest
przewidziany w Bożych planach. Bóg powierza misję do wypełnienia. Jest to misja całego
naszego  życia.  Pierwszym  jej  etapem  jest  przygotowanie  drogi  naszego  myślenia
i  postępowania  na  przyjęcie  przychodzącego  Chrystusa,  a  następnie  pomoc  innym
w  przygotowaniu  ich  osobistej  drogi  na  przyjęcie  Zbawiciela.  Bóg  pragnie  posyłać  nas
wszystkich do dawania świadectwa o Jego miłości, a szczególnie do tych, którzy najbardziej
potrzebują Jego miłosierdzia.



INTENCJE MSZALNE 

 

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
 

20.12.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Roraty: Za + Fryderyka Ksionsyk w I rocznicę śmierci
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)  

 

21.12.2021 WTOREK
16:30 Okazja do spowiedzi
18:00 Roraty, Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + ojca Tomasza Konieczny w rocznicę śmierci, za + matkę Matyldę, za + męża 
Alojzego, za ++ z rodziców Poloczek, za ++ 2 szwagrów i 2 szwagierki, za ++ dziadków 
Konieczny, Porada i Poloczek.
2) Za ++ rodziców Franciszkę i Bolesława Marczak, Wandę i Richarda Miczka, 
za ++ dziadków z obu stron i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
3) Za + Tadeusza Zawiła (Msza św. ofiarowana od rodziny ze Stryszowa).
4) Za ++ Eryka, Piotra, Martę, Albertynę Grzeganek, + Henryka Pilawa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
5) Za + Krystiana Kolanek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
 

22.12.2021 ŚRODA
16:30 Okazja do spowiedzi
18:00 Roraty: Za + męża Ernesta Samol, ++ rodziców z obu stron i dusze opuszczone
 

23.12.2021 CZWARTEK
16:30 Okazja do spowiedzi
18:00 Roraty: Za + żonę Józefę Sroka w I rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Liszka, Warzecha, 

Włochowicz i ++ z pokrewieństwa.
 

24.12.2021 PIĄTEK
8:00 Roraty: Za + Leszka Stępień w I rocznicę śmierci.
9:00 – 11:00 Okazja do spowiedzi
 

25.12.2021 SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
0:00 PASTERKA: W intencji parafian
 

8:00 Za + Jarosława Dudek w I rocznicę śmierci.
 

11:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Rajmunda Mainka, + brata Erharda, ++ Adelajdę i Rudolfa 
Skandy, + brata Joachima i ++ z pokrewieństwa

 

14:30 Nieszpory kolędowe
 



26.12.2021 NIEDZIELA, ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8:00 Za + matkę Erykę Szymaczek w 15 rocznicę śmierci, + ojca Ernesta, ++ dziadków 

Wiktorię, Donata, Matyldę i Józefa, + szwagra Antoniego Bielesz, + ciocię Edytę Kruziel,
+ wujka Franciszka Szymaczek, + kuzynkę Urszulę Broja, ++ Luizę i Ryszarda 
Szczeponik.

  

11:00  W intencji wszystkich ++ górników z naszej parafii. 
-CHRZEST: Dawid Herman

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19.12.2021

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

• Zachęcam  dzieci  w  tym  ostatnim  tygodniu  adwentu  do  udziału  w  Roratach,
od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:00, w piątek ostatnie roraty o godzinie
8:00. W poniedziałek o godzinie 20:00 ostatnie roraty dla dorosłych.
 

• Okazja do przedświątecznej spowiedzi od wtorku do czwartku w godzinach 16:30 -
17:55  i  w  razie  potrzeby  po  Mszy  Świętej,  a  także  w  piątek  od  godziny  9:00
do 11:00. Bardzo proszę by nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę. 
 

• We  wtorek  po  Mszy  Świętej  wieczornej  zapraszamy  chętnych  do  pomocy  przy
strojeniu Kościoła na Boże Narodzenie. 
 

• Z racji spowiedzi i strojenia kościoła kancelaria parafialna w najbliższy wtorek będzie
nieczynna.
 

• W  piątek  przypada  Wigilia  Bożego  Narodzenia.  Zachęcam  do  chrześcijańskiego
przeżycia tego czasu i do pielęgnowania tradycji. Pamiętajmy o łamaniu się opłatkiem,
odczytaniu  fragmentu  Ewangelii,  wspólnej  modlitwie  i  śpiewie  kolęd.  W Wigilię
obowiązuje także zwyczajowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W naszej
gazetce znajduje się przykładowa modlitwa do odmówienia przy wigilijnym stole.
 

• W  sobotę  będziemy  obchodzić  Uroczystość  Narodzenia  Pańskiego,  Msze  Święte
w tym dniu jak w każdą niedzielę, zapraszam także na uroczystą Pasterkę o północy
i na nieszpory kolędowe o godzinie 14:30. Po Pasterce odbędzie się zbiórka do puszek
na Fundusz Obrony Życia.
 

• W Niedzielę  przypada Uroczystość Św. Rodziny,  jest  to  także  tzw.  II  dzień  Świąt
Bożego Narodzenia w tym dniu nie będzie popołudniowego nabożeństwa, spędźmy
ten czas w rodzinnym gronie.
 

• Plan  kolędy  dla  rodzin,  które  wyraziły  chęć  odwiedzin,  zostanie  ogłoszony  po
Świętach, a wizytę duszpasterską rozpoczniemy po Nowym Roku.
 

• Zachęcamy do zakupy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. płyta z kolędami
w  wykonaniu  sióstr  karmelitanek  bosych  z  Islandii  oraz  ostatnia  część  rozważań
adwentowych
 

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



MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE
 

Odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim 
W owym czasie  wyszło  rozporządzenie  Cezara  Augusta,  żeby  przeprowadzić  spis

ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy  wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się  zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. 

Kiedy  tam  przebywali,  nadszedł  dla  Maryi  czas  rozwiązania.  Porodziła  swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną
nad  swoją  trzodą.  Naraz  stanął  przy  nich  anioł  Pański  i  chwała  Pańska  zewsząd  ich
oświeciła,  tak że bardzo się  przestraszyli.  Lecz anioł  rzekł  do nich „Nie bójcie  się!  Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida
narodził  się  wam  Zbawiciel,  którym  jest  Mesjasz  Pan.  A to  będzie  znakiem  dla  was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do
anioła  mnóstwo  zastępów  niebieskich,  które  wielbiły  Boga  słowami:  „Chwała  Bogu  na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

(Łk 2, 1-20) 
Modlitwa powszechna
Prowadzący:  Boże,  nasz  Ojcze,  w  tej  uroczystej  godzinie  wychwalamy  Cię  
i  dziękujemy,  że  posłałeś  nam  swojego  Syna  Jezusa  Chrystusa,  naszego  Pana  
i Zbawiciela i prosimy Cię: 
- Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy…
- Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy…
- Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym 
świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie prosimy…
- Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej 
chwały. Ciebie prosimy…
 

Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus: Ojcze nasz…

Modlitwa przed podzieleniem się opłatkiem
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości.
Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech
On  będzie  zawsze  z  nami.  Panie  Boże,  Ty  sprawiłeś,  że  ta  święta  noc,  kiedy
wspominamy pamiątkę  Wcielenia  Twojego Syna  dla  naszego zbawienia,  zajaśniała
blaskiem Twej  światłości.  Spraw,  abyśmy,  opromienieni  tym blaskiem,  z  otwartym
sercem  przyjęli  Jezusa  jako  naszego  Odkupiciela.  Pobłogosław  nas  i  te  opłatki,
którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić
się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród
których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Łamanie się opłatkiem
 

Wspólny śpiew kolęd


