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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Wielu  już  starało  się  ułożyć  opowiadanie
o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je
przekazali  ci,  którzy  od  początku  byli  naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać
dokładnie  wszystko  od  pierwszych  chwil  i  opisać  ci  po
kolei,  dostojny  Teofilu,  abyś  się  mógł  przekonać
o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym
czasie:  Powrócił  Jezus  mocą  Ducha  do  Galilei,  a  wieść
o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach,  wysławiany  przez  wszystkich.  Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu
udał  się  swoim  zwyczajem  do  synagogi  i  powstał,  aby
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański
spoczywa  na  Mnie,  ponieważ  Mnie  namaścił  i  posłał  Mnie,  abym  ubogim  niósł  dobrą
nowinę,  więźniom głosił  wolność,  a  niewidomym przejrzenie;  abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście".

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
  

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 
 Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście.

  

O jakim „dziś” mówi nam Chrystus? Wróćmy do początku odczytanej przed chwilą
perykopy ewangelicznej. Święty Łukasz wyznaje: postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie
wszystko od pierwszych chwil (…) abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk.
Tymi słowami wskazuje, jak ogromne znaczenie ma poznawanie Jezusa: Jego życia, Jego
Osoby. Wtedy, gdy odnajdziemy w Chrystusie Tego, który kierowany Duchem Miłości, Jego
mocą wkracza w nasze życie, będziemy mogli dostrzec prawdę o Jego zbawczym działaniu
w nas. Poznanie Jezusa stanie się i dla nas dobrą nowiną, która ubogaci nasze życie, nasze
wnętrze  nieprzebranymi  bogactwami.  Poznanie  Jezusa  uwolni  nas  z  więzów
uniemożliwiających nam kroczenie w wolności. Poznanie Jezusa otworzy nasze oczy, byśmy
prawdziwie zobaczyli obfitość łask, którymi Pan obdarza nas każdego dnia.

Słowa  Jezusa  z  synagogi  w  Nazarecie  spełnią  się,  gdy  w  szczerości  i  z  pełnym
zaangażowaniem zaczniemy poznawać Jego życie, Jego osobę.



INTENCJE MSZALNE 

 

23.01.2022 III NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Franciszka Grzyb w 5. rocznicę śmierci, + Weronikę Grotowską w 2. rocznicę 

śmierci, ++ z rodzin Grzyb, Komornickich, Grotowskich i Kowalskich. 
  

11:00 Za + ojca Erwina Szyszka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 

14:30 KONCERT KOLĘD

24.01.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora
18:00 Do Bożej Opatrzności w intencji Janiny Miska dziękując za otrzymane łaski prosząc 

o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
 

25.01.2022 WTOREK, Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) Za ojca Ulricha Nicz w rocznicę urodzin.
2) Za + córkę Małgorzatę w rocznicę śmierci, + męża Fryderyka, ++ rodziców z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + Elżbietę Grzeganek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
4) Za + Helenę Kmieć w 5. rocznicę śmierci.
5) Za + Marię Szuwald (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
6) Do Boga Wszechmogącego z podziękowaniem za uzdrowienie i wszelkie łaski 
otrzymane za pośrednictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezusa.
7) Za + Marię Szuwald w 30 dzień po śmierci.
8) Za + Annę Golumbek w 30 dzień po śmierci.
9) Za +  w Niemczech ciocię chrzestną Edytę Zgorzelski.
10) Za tragicznie ++ Adriana Bawaj i Dawida Zwolińskiego w 30 dni po śmierci.

26.01.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
18:00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Emila i Brygidę Chrubasik, + mamę Elfrydę Nicz, 

++ dziadków Pawła, Helenę, Teodora, Eleonorę, Pawła, Martę, Augustyna, Otylię, oraz
za ++ Teodora i Małgorzatę Chrubasik

18:45 Uwielbienie – WPR „Mamre”
 

27.01.2022 CZWARTEK
8:00 Za ++ sąsiadów i znajomych
 

28.01.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
18:00 W intencji Mateusza Kurzac z podziękowaniem za zdrowie i wszelkie otrzymane łaski, 

z prośbą o Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

22.01.2022 SOBOTA
18:00 Za + męża Augustyna Mularczyk w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, 

++ 5 braci, + siostrę Barbarę, ++ Genowefę i Janusza Gajewskich i + Sebastiana Durlej.

29.01.2022 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 O wszelkie potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej w życiu Elżbiety Krajcer
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z okazji 80-tych 
urodzin Teresy Malecko dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie dla męża 
Manfreda i opiekę dla całej rodziny

- CHRZEST: Antoni Krzysztof Kujawski, Lena Kropiwnicka
 

14:30 Nieszpory
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
23.01.2022

• Dziś zapraszam na godzinę 14:30 w ramach popołudniowego nabożeństwa na Koncert
Kolęd w wykonaniu chóru „TRYL” pod dyrekcją p. Marii Garbal. 

• We  wtorek  przypada  św.  Nawrócenia  św.  Pawła,  apostoła,  które  kończy  Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

• W środę zapraszam wszystkie dzieci na Msze Świętą szkolną.

• Składam Serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom, którzy w tym roku przyjęli
odwiedziny  duszpasterskie  oraz  tym,  którzy  uczestniczyli  w  Mszach  Świętych
Kolędowych. Z ofiar kolędowych udało się nam uzbierać 20450 zł,  za co składam
serdeczne Bóg Zapłać!

• Na  naszej  stronie  internetowej  w  zakładce  „Aktualności”  została  umieszczona
aktualna  lista  grobów,  których  status  jest  niewyjaśniony,  bardzo  proszę  osoby
zainteresowane  losem  tych  grobów  o  kontakt  z  kancelarią  parafialną.  Chciałbym
zakończyć  już  wszystkie  sprawy  formalne  związane  z  inwentaryzacją  cmentarza,
wyjaśnić  wszystkie  niezgodności  i  mieć  jasność  co  do wszystkich  grobów, by raz
zaprowadzony porządek mógł nam wszystkim służyć na długie lata.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o starości i jej
problemach a także o tym dlaczego Kościół musi iść po młodzież.

 

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



ŚW. PAWEŁ -  APOSTOŁ
 

Szaweł,  bo  tak  się  pierwotnie  nazywał,
urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja)
około  5-10  roku  po  Chrystusie.  Pochodził
z  żydowskiej  rodziny  silnie  przywiązanej  do
tradycji.  Byli  niewolnikami,  którzy  zostali
wyzwoleni.  Szaweł  odziedziczył  po  nich
obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła -
tkania płótna namiotowego. Później przybył do
Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem
Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu
tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25
lat  stał  się  zdecydowanym  przeciwnikiem

i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około
35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16),
aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle
światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?»  -  «Kto  jesteś,  Panie?»  -  powiedział.  A On:  «Jestem  Jezus,  którego  ty
prześladujesz.  Wstań i  wejdź do miasta,  tam ci  powiedzą,  co masz czynić» (Dz 9,  3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na
Paweł.
    

Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy
misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja,  razem z Barnabą i  Markiem;
drugą  w  latach  50-53:  Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt,  razem  z  Tymoteuszem
i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
   

Św.  Paweł,  nazywany  Apostołem  Narodów,  jest  autorem  13  listów  do  gmin
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
   

W Palestynie  Paweł  został  aresztowany  i  był  przesłuchiwany  przez  prokuratorów
Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza,
został  deportowany  drogą  morską  do  Rzymu.  Dwa  lata  przebywał  w  więzieniu  o  dość
łagodnym  regulaminie.  Uwolniony,  udał  się  do  Efezu,  Hiszpanii  (prawdopodobnie;  jak
podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego)
i  na  Kretę.  W Efezie  albo w Troadzie  aresztowano  go po raz  drugi  (64  r.).  W Rzymie
oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
   

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr
Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad
którym  wybudowano  bazylikę  św.  Pawła  za  Murami.  Jest  patronem  licznych  zakonów,
Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz
marynarzy, powroźników, tkaczy.
   

W  ikonografii  św.  Paweł  przedstawiany  jest  w  długiej  tunice  i  płaszczu.  Jego
atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
   

Św.  Paweł  jako  jeden  z  nielicznych  świętych  ma  swoje  święta  dwa  razy  w  roku
liturgicznym,  wspominamy Jego  nawrócenie  25  stycznia  a  także  Uroczystość  apostołów
Piotra i Pawła – 29 czerwca. 


