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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył  się  do Jezusa
i  zapytał  Go:  „Które  jest  pierwsze  ze  wszystkich
przykazań?”  Jezus  odpowiedział:  „Pierwsze  jest:
"Słuchaj,  Izraelu,  Pan,  Bóg nasz,  Pan jest  jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą,  całym swoim umysłem
i  całą  swoją  mocą".  Drugie  jest  to:  "Będziesz
miłował  swego bliźniego jak siebie  samego".  Nie
ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł
Mu  uczony  w  Piśmie:  „Bardzo  dobrze,
Nauczycielu,  słusznieś  powiedział,  bo  Jeden  jest
i  nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym
sercem,  całym  umysłem  i  całą  mocą  i  miłować
bliźniego jak siebie samego daleko więcej  znaczy
niż wszystkie  całopalenia i  ofiary”.  Jezus widząc,
że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już
nikt więcej nie odważył się Go pytać.

(Mk 12,28b-34)
        

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Ewangelia  wielokrotnie  przekazuje  nam  kolejne  przykłady  konfliktu  pomiędzy
Jezusem i faryzeuszami oraz uczonymi w Piśmie. Ilość i intensywność sytuacji związanych
z tym konfliktem jest tak duża, że dla regularnego czytelnika Ewangelii może ona stać się
męcząca.  Dlatego  dzisiejszy  fragment  Ewangelii  wg  św.  Marka  jest  przysłowiowym
„balsamem na duszę”. Piękną miał duszę ów bliżej nam nieznany uczony w Piśmie. Kiedy
zadaje pytanie, o to, które z przykazań jest najważniejsze, to można było jeszcze pomyśleć,
że może to kolejny prowokator ze strony faryzeuszów, który nie szuka prawdy Bożej, ale
używa słowa Bożego do swoich prymitywnych celów. Ale ten człowiek był wyjątkowy. Nie
uczestniczył on w grupowych spiskach, nie manipulował słowami, nie stawiał sobie za cel
przyłapania Jezusa na jakimś błędzie. Widać, że szukał prawdy Bożej w pokorze i wytrwale.
Odpowiada Jezusowi, że „słusznie powiedział”. Oznacza to, że słowa Jezusa zgadzały się
z jego badaniami, rozmyślaniami, czy może z jego teologiczną intuicją. Jego odpowiedź, jak
i uczciwość i pokora skłaniają Jezusa do wypowiedzenia owych pięknych słów, które każdy
chrześcijanin chciałby usłyszeć z ust Mistrza: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego!”.



INTENCJE MSZALNE 

 

31.10.2021 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Klaczek, ++ Bernarda i Elżbietę, córkę Gabrielę 

Sydow, + męża Wilibalda, ++ jego rodziców, braci, + Władysławę Zachura, za 
wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigii z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dlasze a także o błogosławieństwo Boże dla Bronisławy 
i Piotra Krupińskich z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

 

14:30 Różaniec

01.11.2021 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Wszystkich Świętych
8:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Waltera Bomba, ++ dziadków Bomba-Dudek, + bratową 

Marię oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa
11:00 W intencji parafian
14:30 Nabożeństwo z procesją na cmentarz

02.11.2021 WTOREK, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
16:30 Za + męża Rajnholda Grzegorczyk w rocznicę urodzin.
18:00  Za wszystkich ++ parafian

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

03.11.2021 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Leokadię i Józefa Wolny, Gertrudę i Floriana 

Sikora, ++ 3 siostry, ++ 2 braci, ++ szwagrów, ++ siostrzeńców Joachima i Ulrika oraz
za ++ z pokrewieństwa.

 

04.11.2021 CZWARTEK, Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i Proroka Eliasza dziękując za dar 

złożonych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa z prośbą o łaskę wierności

05.11.2021 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
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 oraz 
za ++ z rodzin Miczka i Sikora

19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie
 

06.11.2021 SOBOTA
8:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Za + siostrę Barbarę Dziuba w 10 rocznicę śmierci, a jej + męża Jerzego, brata 

Ernesta, ++ rodziców, dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

07.11.2021 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Intencja wolna
 

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z okazji 58 rocznicy
ślubu Heleny i Michała oraz z okazji 80 urodzin Heleny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

 

14:30 Różaniec za zmarłych



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31.10.2021

• Dziś o godzinie 14:30, zapraszam na nabożeństwo Różańcowe.

• Od  poniedziałku  przez  cały  tydzień  będziemy  odmawiać  Różaniec  za  zmarłych.
Codziennie po Mszy Świętej,  w sobotę o godzinie 17:30 a w niedzielę o godzinie
14:30.  Zalecki można w dalszym ciągu składać na bocznych ołtarzach

• W poniedziałek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Obowiązuje niedzielny
porządek  Mszy  Świętych.  O godzinie  14:30  zapraszam na  uroczyste  nabożeństwo
z procesją na cmentarz.

• We  wtorek  przypada  wspomnienie  wszystkich  Wiernych  Zmarłych.  Msze  Święte
zostaną odprawione o godzinie 16:30 i 18:00. Jest to także pierwszy wtorek miesiąca –
po Mszy wieczornej koronka do św. Michała Archanioła.

• W środę przypada rocznica urodzin Biskupa Andrzeja  Iwaneckiego.  Polecajmy Go
w naszych modlitwach

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek od
17:00 okazja do spowiedzi, w sobotę o godzinie 8:00 Msza Święta w intencji czcicieli
Różańca Św.

• W piątek  o  godzinie  19:30 zostanie  odprawiona w naszym Kościele  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie. Modlitwa będzie prowadzona przez wspólnotę Przymierza
Rodzin „Mamre”. Więcej informacji o tej Mszy Świętej znajduje się w naszej gazetce
parafialnej, zachęcam do zapoznania się z tym artykułem.

• Z tyłu kościoła można zakupić kalendarze na przyszły rok.

• W zeszłym tygodniu na Misje udało się nam uzbierać 1815 zł. Serdeczne Bóg zapłać
za złożone ofiary.

• Składam także serdeczne podziękowania Pani Maryli i całemu ogrodnictwu Śliwińscy
za ofiarowane do Naszego Kościoła Kwiaty. Bóg Zapłać!

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o Uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym.

-------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:30 – 19:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Nr rach.: 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



MSZA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

Czym różni się msza o uzdrowienie od zwykłej mszy?
Msza święta o uzdrowienie od „normalnej”, regularnej mszy świętej różni się przede

wszystkim porządkiem, oprawą oraz czasem trwania. 

W większości przypadków struktura mszy o uzdrowienie jest jednak podobna,
tzn.:

1. Msza święta (z dłuższym kazaniem lub z homilią);
2. Po mszy świętej może nastąpić: 
 a)  wystawienie  i  adoracja  Najświętszego  Sakramentu (w  niektórych  parafiach

odmawiany jest różaniec), i to właśnie w ramach nabożeństwa prowadzona jest modlitwa
wstawiennicza o uzdrowienie duchowe i fizyczne, której towarzyszą pieśni uwielbienia;

b)  po  końcowym  błogosławieństwie  eucharystycznym  kapłani  może  udzielić
wiernym indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk;

 c)  pomiędzy  Mszą  świętą  a  nabożeństwem  kapłan  może  wygłosić  Kerygmat
połączony z osobistymi  świadectwami osób mówiących o otrzymanych łaskach, działaniu
Pana Boga w życiu, bądź uzdrowieniach z konkretnych chorób;

d) w trakcie nabożeństwa można zaopatrzyć się w pozycje książkowe i inne artykuły
religijne.

Ze względu na tę dość rozbudowaną strukturę, mszę o uzdrowienie trwają dłużej niż
„zwykłe” msze święte. Warto dodać, że cechą charakterystyczną tych spotkań modlitewnych
jest rozbudowana oprawa muzyczna, o którą dbają wierni (diakonia muzyczna). Świeccy
zaangażowani  są  także  w  samo  prowadzenie modlitw  wstawienniczych  (diakonia
wstawiennicza).

Kiedy i gdzie są odprawiane msze święte o uzdrowienie?
Msze święte o uzdrowienie nie są sprawowane we wszystkich parafiach. Co więcej,

zwykle  tego  rodzaju  spotkania  modlitewne  są  organizowane  raz  jakiś  czas,  np.  razy
w miesiącu, kilka razy w roku. 

Ta rzadsza częstotliwość wynika z faktu, że nie każdy kapłan odprawia mszę świętą
o  uzdrowienie  (chociaż  każdy  na  mocy  sakramentu  święceń  ma  takie  prawo). Terminy
zgromadzeń zależą zatem od dostępności danego księdza.

Czego można się spodziewać na mszy o uzdrowienie?
Na  modlitwę  o  uzdrowienie  wielu  wiernych  reaguje  bardzo żywiołowo,

emocjonalnie – część osób głośno się śmieje, inni płaczą, krzyczą albo padają bezwładnie na
podłogę. To zjawisko niekontrolowanego, niezamierzonego upadku posiada nawet odrębną
nazwę – określa się je spoczynkiem (a czasem też zaśnięciem) w Duchu Świętym. Można
także usłyszeć manifestacje złego ducha w trakcie modlitwy uwolnienia prowadzonej przez
kapłana i diakonie wstawienniczą nad osobami zniewolonymi.

W  trakcie  modlitewnego  spotkania  można  usłyszeć mówienie  językami  (rozumiane
jako wypowiadanie dźwięków niezrozumiałych), które w religii katolickiej uznawane jest za
jeden z charyzmatów Ducha Świętego.


