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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:
”Jak  było  za  dni  Noego,  tak  będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem
jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili
się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł  do  arki,  i  nie  spostrzegli  się,  że
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak
również  będzie  z  przyjściem  Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu:
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie
będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie,  w  którym  dniu  Pan  wasz  przyjdzie.  A to  rozumiejcie:  Gdyby  gospodarz
wiedział,  o  której  porze  nocy  złodziej  ma  przyjść,  na  pewno  by  czuwał  i  nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

(Mt 24,37-44)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Pan  Jezus  posługuje  się  przykładem  ze  Starego  Testamentu,  aby  przybliżyć

swoim słuchaczom prawdę o swojej Paruzji. Mówi, że za dni Noego ludzie przeżywali
swoje życie i niespodziewanie spadł na nich potop. Jednakże trzeba powiedzieć, że
była  grupka  ludzi,  którzy  spodziewali  się  go,  mianowicie  Noe,  jego  żona,  trzej
synowie i  ich żony. Oni wiedzieli,  dzięki  objawieniu danemu Noemu, że przyjdzie
katastrofa, przygotowywali się do niej i dlatego zarówno oni jak i natura przetrwali.
Podobnie jest i dzisiaj. My przecież wiemy, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Kiedy? To
jest  wiadome  tylko  Bogu  samemu,  dlatego  musimy  czuwać,  aby  ten  dzień  nie
przyszedł  na  nas  nagle.  Co  to  znaczy  czuwać?  Pan  Jezus  często  o  tym  mówił:
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czuwać to znaczy mieć czyste
sumienie,  spełniać  swoje  obowiązki  i  modlić  się  gorliwie.  Święty  Dominik  Savio
kiedyś został zapytany przez świętego Jana Bosko, swojego wychowawcę: Dominiku,
grasz teraz w piłkę, a co byś zrobił, gdybyś wiedział, że za chwilę przyjdzie Pan Jezus?
Ten chłopak odpowiedział z niezwykłą szczerością: Grałbym dalej w piłkę. Powiedział
tak, ponieważ miał czyste sumienie i mógł bez lęku stanąć przed Panem Jezusem.



INTENCJE MSZALNE

27.11.2022 I NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + matkę Erykę Szymaczek w rocznicę urodzin,+ ojca Ernesta, ++ dziadków Wiktorię, 
Donata, Matyldę i Józefa, + szwagra Antoniego Bielesz,+ ciocię Edytę Kruziel,+ wujka 
Franciszka Szymaczek, + kuzynkę Urszulę Broja,++ Łucję i Ryszarda Szczeponik

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św Jadwigi z okazji 18 urodzin Łukasza
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej. 

- CHRZEST:  Zofia Zuzanna Sobczak
14:30 Nabożeństwo adwentowe

28.11.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ rodziców Łucję i  Franciszka Miczka, + brata Joachima,  ++ dziadków Joannę  

i Franciszka Miczka, Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis, + Elfrydę Nicz, za ++ z 
rodzin Miczka i Sikora, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

20:00 Roraty dla dorosłych: W intencji parafian

29.11.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + +Józefę i Piotra Schneider, + syna Krystiana i ++ z pokrewieństwa Schneider 
i Kościelny i dusze wczyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Kudlek, + Barbarę Kudlek, ++ Marię i Teodora 
Ludwik, Augusta i Cecylię Lawnik, Gintera i Jerzego Josch, ++ dziadków Kudlek - 
Świerzy, ++ Gizelę i Józefa Szczotka i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + mamę Elżbietę Schydlo w I rocznicę śmierci.
4) Za ++ rodziców Jerzego i Łucję Dragon, ++ Józefa i Helenę Fikus, + synową Marzenę 
Dragon, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
5) Za + ojca Karola Warzecha w 7. rocznicę śmierci oraz za + mamę Szarlotę Warzecha, 
za + Józefę Sroka, + Piotra Liszka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
6) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od rodziny Machałów z Żywca).
7) Za + ciocię Jadwigę Skandy, + Lidię Pajdak i + Lucjana Gaust.
8) Za + Rudolfa Schydlo oraz za dusze w czyśću cierpiące (Msza św. ofiarowana od 
rodziny Zwiorek i Tobolik).
9) Za + brata Norberta Spende, ++ dziadków z obu stron, ++ teściowa Lidię i wszystkich 
++ z rodzin Spende, Klak, Miozga oraz za dusze wczyśćću cierpiące.
10) Do Bożej Opatrzności przez wtawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z prośbą o miłość, 
zgodę i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę w życiu osobistym dla córki.
11) Za + meża Antoniego Bielesz, ++ rodziców Erikę i Ernesta, Helenę i Adolfa, ++ 
dziadków i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
12) Za + Piotra Wienchol z prośbą o zbawienie i wieczną radość dla niego.

30.11.2022 ŚRODA, Święto św. Andrzeja, apostoła
18:00  Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Grzegorza i  Marię  Konieczny,  ++ dziadków  

i ++ z pokrewieństwa.

01.12.2022 CZWARTEK
18:00 Za ++ teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, + ojca Ernesta Porwoł, ++ szwagrów

Józefa, Jana, Bogdana, za ++ Ilzę, Gerdę i Engelberta, + Monikę Kreihs i za wszystkich 
++ z pokrewieństwa 



02.12.2022 PIĄTEK
18:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, ++ dziadków z obu stron, chrzestną 

Za + matkę Elżbietę Mainka, + ojca Rajmunda, ++ rodziców Ernę i Rudolfa Szczeponik, 
+ brata Erharda, + szwagra Wolfganga i ++ z pokrewieństwa. 

03.12.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Korgel, + brata Ditra i wszystkich ++ z pokrewieństwa

04.12.2022 II NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Intencja wolna
11:00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji Górników

- PROCESJA NA CMENTARZ
14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.11.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nabożeństwo Adwentowe.

• W przyszłą  Niedzielę  na  godzinę  11:00  zapraszam Górników i  ich  rodziny  na  Mszę
Świętą w ich intencji z racji wspomnienia św. Barbary 

• Również w przyszłą Niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na
Kościół na Wschodzie

• Rozpoczęliśmy okres Adwentu. Zapraszam wszystkie dzieci codziennie od poniedziałku
do piątku na godzinę 18:00 na Roraty.  Natomiast  młodzież i  dorosłych zapraszam na
Roraty dla dorosłych w każdy poniedziałek na godzinę 20:00 na Roraty dla dorosłych, na
które proszę zabrać ze sobą świece.

• Z tyłu Kościoła można nabyć świece wigilijne: Duża w cenie 15 zł, mała 7 zł. Dochód ze
sprzedaży świec przeznaczony jest  na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można też
nabyć już opłatki wigilijne, lampiony roratnie dla dzieci oraz kalendarze na przyszły rok.

• Zespół Uwielbieniowy przyłączył się w tym roku do zorganizowania Szlachetnej Paczki.
Wybraliśmy  rodzinę  z  Pyskowic,  będziemy  robić  paczkę  dla  samotnej  matki,
wychowującej  niepełnosprawne  dziecko.  Zwracamy  się  z  prośbą  do  Was  wszystkich
o pomoc w zorganizowaniu tej inicjatywy. Z tyłu Kościoła znajduje się puszka z logo
Szlachetnej Paczki do której można wrzucić dowolne datki, które przeznaczymy na zakup
potrzebnych dla wybranej rodziny rzeczy. Już teraz składamy serdeczne Bóg Zapłać za
wszelką pomoc.

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  rozpoczęcie
adwentowej serii „Promienie Świętości” a także dodatek specjalny: kalendarz z Polskimi
Świętymi.



SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Adwent i spotkania ze Zbawicielem
w swoim sumieniu i w sercu – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski abp Stanisław Gądecki u progu Adwentu.

Zachęcając  do  owocnego  przeżywania  najbliższych  dni,  abp  Gądecki  przypomniał
sens i  wymiar  Adwentu.  „Jest  to  czas,  który ma wiele  znaczeń.  Oznacza przyjście
Zbawiciela  w  przeszłości,  ale  także  Jego  przychodzenie  do  każdego  z  nas,
w  teraźniejszości.  Adwent  zapowiada  także  ostateczne,  eschatologiczne  przyjście
naszego Pana” – mówił hierarcha.

Przez  cztery  kolejne  niedziele,  od  27  listopada  do  18  grudnia,  wierni  będą
przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia, ale, jak podkreślił przewodniczący
Episkopatu, najważniejsze jest, aby zatroszczyć się o kwestie sumienia.

„To co jest, co zawsze było i będzie ważne, to aby przyjście Pana zbiegło się z naszym
dobrym  przygotowaniem  duchowym.  Niech  przygotowanie  czystego  sumienia
odpowiada przyjściu Tego, który sam jest czysty i nieskalany” – życzył abp Gądecki.

Przewodniczący  Episkopatu  zachęcił  również  do  korzystania  z  modlitewnych,
adwentowych propozycji.  „Zachęcam do uczestnictwa w Roratach.  Był czas,  kiedy
przekładano  je  na  wieczór,  teraz  obserwuję,  że  powracamy  do  tego  wczesnego
wstawania. Roraty są szczególnie atrakcyjne dla dzieci. Ja również zapamiętałem je
z przeszłości, jako rzecz urzekającą” – zaznaczył przewodniczący KEP.

Źródło: episkopat.pl

----------------------------------------------------------------------- 
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. 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 


