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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Gdy  Jezus  posłyszał,  że  Jan  został
uwięziony,  usunął  się  do Galilei.  Opuścił
jednak  Nazaret,  przyszedł  i  osiadł
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu
ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się
spełnić  słowo  proroka  Izajasza:  "Ziemia
Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku
morzu,  Zajordanie,  Galilea  pogan!  Lud,
który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie,  i  mieszkańcom  cienistej  krainy
śmierci  wzeszło  światło".  Odtąd  począł  Jezus  nauczać  i  mówić:  "Nawracajcie  się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego,
Jezus  ujrzał  dwóch  braci:  Szymona,  zwanego  Piotrem,  i  brata  jego,  Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę,
nauczając  w  tamtejszych  synagogach,  głosząc  Ewangelię  o  królestwie  i  lecząc
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.                                       (Mt 4, 12-23)

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MATURZYSTÓW
Diecezjalne  Duszpasterstwo  Młodzieży  zaprasza  na  Pielgrzymkę  Maturzystów  
na Jasną Górę 24 lutego 2023 roku pod hasłem: "Nie zaraz, tylko teraz"
Plan pielgrzymki:
10.30 - rozpoczęcie w auli Kordeckiego na Jasnej Górze i konferencja 
11.15 - czas do dyspozycji (spowiedź w kaplicy Sakramentu Pokuty)
12.00 -  Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu 
13.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich.
Zachęcam maturzystów do uczestnictwa   



INTENCJE MSZALNE
22.01.2023 III NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + męża Erwina Szyszka, syna Rolanda, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieńStwa 
Szyszka, Buchta i Florek

11:00 W intencji parafian, a w szczególności w intencji babć i dziadków z okazji ich święta 
- CHRZEST:  Olaf Dorian Matysik

23.01.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ z rodziny Gellner i dusze w czyśćcu cierpiące
 

24.01.2023 WTOREK, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za ++ rodziców Agnieszkę, Maksymiliana Janys, ++ teściów, + syna Pawła, + brata 
Józefa, + Różę Kalyta, ++ 5 szwagrów, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + córkę Małgorzatę w 5. rocznicę śmierci, + męża Fryderyka, ++ braci Ojca 
Antoniego i Franciszka, + bratową Edytę, ++ rodziców Tomasza i Anastazję Boczar, 
++ Marię i Adama Książek, ++ dziadków i ++ z rodzin z obu stron.
3) Za ++ matkę Felicję Glagla w rocznicę śmierci, + ojca Jerzego i ++ z pokrewieństwa.
4) Za + ojca Alojzego Szyguła, ++ jego rodziców, ++ rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ rodziców Dorotę i Helmuta Miczka w rocznicę urodzin i śmierci, ++ teściów 
Annę i Antoniego Alamoda, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

25.01.2023 ŚRODA, Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła
8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Rother, + syna Henryka, + bratanka Piotra, + matkę 

Ruth Zeiner, ++ dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek, ++ rodziców chrzestnych 
Jadwigę i Kurta Niesporek, + ojca chrzestnego Ernesta Konieczny, jego + żonę Łucję  
Konieczny, ++ szwgrów Mirosława, Joachima, + Lenkę, ++ kuzynów Helmuta i Alfreda, 
+  Jana,  +  kuzynkę  Ludgardę,  +  Marię,  +  Weronikę  Pysik  oraz  za  wszystkich  
++ z pokrewieństwa

26.01.2023 CZWARTEK, Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
8:00 Za + Rose Frontzek w I. rocznicę śmierci.

27.01.2023 PIĄTEK
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z okazji  urodzin Rozwity i Alfreda Kowolik z prośbą o dalszą opiekę, Boże 
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla solenizantów oraz całej rodziny

28.01.2023 SOBOTA, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
18:00 Do Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  MBNP i  św.  Jadwigi  w  podziękowaniu  

za otrzymane łaski w intencji Magdaleny i Andrzeja Ballas z okazji 15 rocznicy ślubu
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie, dary i światło Ducha Świętego na 
dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny.

29.01.2023 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + męża Augustyna Mularczyk w 5 rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron, za 
+ 5. braci, + siostrę Barbarę, + Genowefę Gajewską i jej + syna Janusza, + Piotra Durlej

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wst. św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z okazji 50 urodzin Andrzeja Marek z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny 

- ROCZEK:  Michał Burda



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22.01.2023 

• Dziś oraz w przyszłą Niedzielę nie będzie popołudniowego nabożeństwa.

• Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, przy wyjściu z kościoła  będzie można
zabrać  z  koszyczka  karteczkę  ze  Słowem  Bożym.  Zachęcam  do  rozważenia
otrzymanego fragmentu. 
 

• W  tym  tygodniu  Msze  Święte  w  środę,  czwartek  i  piątek  zostaną  odprawione
o godzinie 8:00

• Również w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 

• Dziś już ostatni dzień odwiedzin Duszpasterskich, składam serdeczne podziękowania
wszystkim rodzinom, które przyjęły w tym roku wizytę duszpaterską. W przyszłąd
 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in.  artykuł  o tym jak
umierali papieże, a także o przełomie w leczeniu Alzheimera. 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Warto w dzisiejszej Ewangelii zwrócić uwagę na miejsce, do którego kieruje się Jezus.
Po usłyszeniu, że Jan Chrzciciel został uwięziony, usuwa się na północ kraju, do tzw. Galilei
pogan.  Można  powiedzieć,  że  wkracza  w liberalną  część  Izraela.  Północna  część  Ziemi
Świętej była bardzo zróżnicowanym środowiskiem. Zbiegały się tam różne szlaki handlowe,
co  powodowało  również  wymieszanie  kultur  oraz  zwyczajów.  Swój  wpływ  miała  także
niewola  asyryjska  i  przesiedlenia  z  tamtego  okresu.  Nie  pomagało  to  w  utrzymaniu
religijnego porządku, a co za tym idzie, moralnego ładu.
To  właśnie  w  tej  części  Izraela  Jezus  rozpoczyna  swoją  publiczną  działalność.  W tym
regionie powołuje także apostołów, w tym przyszłą głowę Kościoła. W bezładzie i bagnie
grzechu stoi skała – Piotr. Co to dla nas znaczy?
Jezus nie boi się wejść w brud. Wkracza w bagno Galilei. Podobnie chce wejść w nasze
brudy.  W każdym  z  nas  znajduje  się  jakaś  skała  –  nasza  dobra  strona,  którą  możemy
przemienić  w  fundament  naszego  nawrócenia.  Jeżeli  tylko  pozwolimy  się  poprowadzić
Jezusowi.  Kondycja  współczesnego  świata  i  sytuacji  w  Galilei  jest  bardzo  podobna.
Wymieszanie  kultur,  globalizacja  –  to  czynniki,  które  same  w  sobie  nie  są  złe,  ale
nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do identycznego załamania obyczajów,
jakie miało miejsce w czasach Chrystusa.
Podobieństwo tych czasów nie powinno w nas budzić jedynie niepokoju. Jak w Galilei, tak i
tutaj widać światłość wielką – jest nią Chrystus, który idzie z Dobrą Nowiną i nie boi się
pobrudzić naszą nędzą.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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. PL 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: Bank PEKAO S.A Nr rach.: PL 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502 



ŚW. FRANCISZEK SALEZY
Św. Franciszek Salezy przyszedł na świat 21 sierpnia 1567

roku w Alpach Wysokich pod Thorenes, jako najstarsze z 13 dzieci
Franciszka di Boisy, kasztelana w Nouvelles oraz Franciszki z rodu
Sionnaz.  W  domu  otrzymał  głębokie  katolickie  wychowanie,
a największy wpływ na jego życie wywarła matka – usposobienie
spokoju,  łagodności  i  pracowitości.  To ją  –  w swoim przyszłym
nauczaniu  –  będzie  stawiał  za  wzór  zjednoczenia  człowieka
z Bogiem wśród licznych zajęć dnia codziennego.

Już  jako  piętnastoletni  młodzieniec  rozpoczął  studia
na  uniwersytecie  w  Paryżu.  Najpierw  studiował  teologię
i  zagadnienia  biblijne,  a  także  uczył  się  języków:  hebrajskiego
i  greckiego.  Później,  za  namową  ojca  przeniósł  się  do  Padwy

i  rozpoczął  studia  prawnicze,  które  miały  mu  otworzyć  drogę  do  kariery  urzędniczej.
W czasie studiów owładnęły nim wątpliwości czy się zbawi, czy nie jest przeznaczony na
potępienie. Miało to zapewne związek z wystąpieniem we Francji Kalwina ze swoją nauką
o przeznaczeniu. Odzyskał spokój dopiero wówczas, gdy oddał się w niepodzielną opiekę
Matki Bożej w kościele św. Stefana des Gres.

Po ukończeniu studiów Franciszek udał się do Loreto, gdzie w 1591 roku złożył śluby
czystości, a następnie udał się do Rzymu. Gdy wrócił do domu ojciec miał już dla niego
gotowy plan na przyszłość. Zamierzał wprowadzić go jako adwokata i prawnika do senatu
w Chambery. Czynił także starania, by ożenic swojego syna z bogatą dziedziczką, Franciszką
Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje
stanowczo odrzucił i w 1593 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Został mianowany prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go drugą osobą po
miejscowym biskupie.  Za zgodą hierarchy Franciszek udał  się  jako misjonarz do okręgu
Chablais, by umocnić w wierze katolików i odzyskać dla Chrystusa tych, którzy przeszli na
kalwinizm.  Niestrudzenie  przemierzał  wysokie  Alpy,  chodził  od  wioski  do  wioski
odwiedzając  zagrody  wieśniaków.  Na  murach  i  parkanach  rozlepiał  ulotki  –  zwięzłe
wyjaśnienia prawd wiary. Być może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego
patronem katolickich  dziennikarzy.  Miał  dar  nawiązywania  kontaktu  z  ludźmi  prostymi,
umiał  przekonać  ich  do swoich racji,  a  każde  spotkanie  z  drugim człowiekiem okraszał
humorem. Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad
sobą  potrafił  zdobyć  się  na  tyle  słodyczy  i  dobroci,  że  przyrównywano  go  do  samego
Chrystusa.  W końcu  zaczęto  nazwać  go  “światowcem  pośród  świętych”.  W kontaktach
między ludźmi wyznawał zasadę: “Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą
beczkę octu”.

Franciszek  stworzył  nowy  ideał  pobożności  –  wydobył  z  ukrycia  życie  duchowe,
wewnętrzne,  praktykowane  w  klasztorach,  aby  “wskazywało  drogę  tym,  którzy  żyją  w
świecie”. We współpracy z św. Joanną Franciszką de Chantal założył nową rodzinę zakonną
sióstr  Nawiedzenia  NMP  (wizytek).  Zmarł  nagle  w  Lyonie,  wracając  ze  spotkania
z królem Francji 28 grudnia 1622 roku. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło
w  kościele  macierzystym  Sióstr  Nawiedzenia,  serce  zaś  zatrzymały  wizytki  w  Lyonie.
Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX św.
Franciszka Salezego ogłosił doktorem Kościoła w 1877 r., a Pius XI patronem dziennikarzy
i katolickiej prasy (1923). Jest czczony również jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek
– Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św. Jana Bosko.


