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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei,  brat  jego Filip tetrarchą Iturei  i  kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak
jest  napisane  w  księdze  mów  proroka  Izajasza:  „Głos  wołającego  na  pustyni:
Przygotujcie  drogę  Panu,  prostujcie  ścieżki  dla  Niego;  każda  dolina  niech  będzie
wypełniona,  każda  góra  i  pagórek zrównane,  drogi  kręte  niech staną  się  prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

(Łk 3,1-6)

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Człowiekiem Bożych pragnień – by tak rzec: pragnień „wstawienniczych” – jest Jan
Chrzciciel.  Częstokroć  przedstawia  się  go  jako  surowego  nauczyciela  Izraela,
rygorystycznego  egzekutora  Prawa  i  bezwzględnego  stróża  moralności  publicznej.
To wszystko, oczywiście, prawda! Niemniej, bezkompromisowość kuzyna Jezusa Chrystusa
zasilana jest sercem o gorejącym pragnieniu: gdy już ścieżki zostaną wyprostowane, wszyscy
ludzie ujrzą zbawienie Boga! Tam więc, gdzie postronni widzą u Jana cel – „prostowanie”
życia w duchu praworządności – sam Jan widzi aż i tylko środek do celu, czyli „torowanie”
drogi zbawieniu. A ten cel jest wart „hardości” środków! Pomyśl nad tym…



INTENCJE MSZALNE 

 

05.12.2021 II NIEDZIELA ADWENTU
8:00 W intencji parafian
 

11:00 Za ++ rodz. Grzegorza i Marię Konieczny, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu cierp.
- CHRZEST: Aleksander Gerlich

 

14:30 Nabożeństwo adwentowe

06.12.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Roraty: Za ++ rodziców Ernę i Joachima Mainka, + Franciszka Gołąbek, 

++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Mainka-Dudek; Gołąbek-Brylok
20:00 Roraty dla dorosłych: Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi  

w intecji Klaudiusza Gellner w dniu urodzin ,prosząc o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i wypełnienie woli Bożej w życiu  

07.12.2021 WTOREK, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora kościoła
18:00  Roraty, Msza Święta Zbiorowa:

1) Za ++ rodziców Tomasza i Anastazję Boczar, ++ braci Ojca Antoniego i Franciszka,
+ bratową Edytę, siostrzenicę Małgorzatę,  + szwgra Fryderyka, ++ teściów Tomasza 

 i Anielę Hopa, + szwagierkę Janinę, + jej męża Mariana, syna Mariusza oraz za
+ Zofię Biernat.
2) Za + męża i ojca  Erharda Biskupek i ++ z pokrewieństwa
3) Za + męża Waltra Kałuża, ++ rodziców Pudło,++ teściów, 2 siostry, brata, bratanka, 
2 szwagrów, za ++ z pokrewieństwa Pudło, Kałuża i za dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + matkę Elfrydę Kandzia w rocznicę śmierci, + ojca Hermana, ++ dziadków 
z obu stron, za ++ Annę i Jerzego Cebula, za wszystkich ++ z pokrewieństwa 
Kandzia-Cebula i za dusze w czyśćcu cierpiące
5) Za + Krysyiana Hermansa w 30 dzień po śmierci. Za + męża Jana Gawenda, + syna 
Piotra, ++ rodziców Emmę i Alfreda Nicz, Elźbietę i Jana Gawenda, ++ 2 szwagrów,
++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

-KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

08.12.2021 ŚRODA, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
18:00 Roraty: W intencji dzieci Maryi
18:45 Różaniec – WPR „Mamre”
 

09.12.2021 CZWARTEK
18:00 Roraty: 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, + kuzynkę Ludgardę, + Weronikę Pysik oraz za 
wszystkich ++ z pokrewieństwa

10.12.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
18:00 Roraty: Za + męża Wernera Cipa, jego ++ rodziców Zofię i Romana, ++ rodziców 

Leokadię i Józefa Wolny oraz za ++ dziadków z obu stron
19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – WPR „Mamre”
 



11.12.2021 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Korgel, + brata Ditra i wszystkich ++ z pokrew.

12.12.2021 III NIEDZIELA ADWENTU
8:00 Za ++ rodziców Annę i Antoniego Wilczek, + brata Gintera, ++ Adelajdę, Jana Thorz, 

++ dziadków, ++ szwagrów Ingberta i Ernesta, ++ krewnych z obu stron.
 

11:00 Za ++ rodziców Gerdę i Henryka Aplik, Helenę i Karola Kalus oraz za ++ dziadków 
z obu stron

-CHRZEST: Zuzanna Grochla
 

14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05.12.2021

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

• Także  dziś  po  Mszach  Świętych  odbędzie  się  zbiórka  do  puszek  na  Kościół  na
wschodzie.

• W poprzednich zbiórkach udało się uzbierać: na Kościół w potrzebie – 1317 zł, na
migrantów – 751 zł, a na opał do kościoła 5758 zł, serdeczne Bóg zapłać za wszystkie
złożone ofiary.

• Zachęcam dzieci do udziału w Roratach, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. 
Przypominam także o roratach dla dorosłych w poniedziałki o godzinie 20:00.

• W poniedziałek o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla Marianek.
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy wieczornej Koronka do
św. Michała Archanioła
 

• W  środę  przypada  Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia  NPM.  Jest  to  święto
patronalne wspólnoty Dzieci Maryi, serdecznie zapraszam na godzinę 18:00 wszystkie
Marianki na Msze Świętą w ich intencji. W naszej gazetce znajduje się krótki artykuł
o Niepokalanym Poczęciu.
  

• Z tyłu kościoła można nadal zakupić:
- świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” duże 15 zł, małe 7 zł.
- kalendarz parafialny na przyszły rok w cenie 20 zł
- opłatki na wieczerzę wigilijną
- lampiony dla dzieci w cenie 25 zł

• Bardzo proszę osoby chętne do ofiarowania choinek, które ozdobią nasz Kościół o
zgłoszenie  się  w  zakrystii  i  podanie  adresu.  Przypominam  jednocześnie,  że  do
wycięcia choinki potrzebna jest zgoda urzędu gminy.

• Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Gliwickiej zaprasza na Adwentowy Dzień
Skupienia dla Pracowników Służby Zdrowia w sobotę 11.12 do parafii Matki Bożej
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Początek spotkania o godz. 14.00. Spotkanie
rozpocznie się Adoracją Najświętszego Sakramentu i konferencją, następnie Msza św.
  

• Zachęcamy do zakupy Gościa Niedzielnego,  w którym dziś m.in. artykuł o Karolu
Foucauld, który wkrótce zostanie dołączony do grona świętych.



NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 
 

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem
wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis
Deus  papież  Pius  IX  w  bazylice  św.  Piotra
w Rzymie w obecności  54  kardynałów i  140 arcybiskupów
i biskupów. Papież pisał tak:
  

Ogłaszamy  i  orzekamy,  że  nauka,  która  utrzymuje,
iż  Najświętsza  Maryja  Panna  od  pierwszej  chwili  swego
poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego
Boga,  mocą  przewidzianych  zasług  Jezusa  Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez
Boga  objawioną  i  dlatego  wszyscy  wierni  powinni  w  nią
wytrwale, bez wahania wierzyć
  

Maryja  od  momentu  swojego  poczęcia  została  zachowana  nie  tylko  od  wszelkiego
grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich
grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak,
ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.
Maryja  była  więc  poczęta  w  łasce  uświęcającej,  wolna  od  wszelkich  konsekwencji
wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość
Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku
grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski
w życiu Maryi.
  

Historia  dogmatu  o  Niepokalanym  Poczęciu  jest  bardzo  długa.  Już  od  pierwszych
 wieków  chrześcijaństwa  liczni  teologowie  i  pisarze  wskazywali  na  szczególną  rolę
i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją
czystą,  bez  skazy,  niewinną.  W VII  wieku  w  Kościele  greckim,  a  w  VIII  w.  w  Kościele
łacińskim  ustanowiono  święto  Poczęcia  Maryi.  Późniejsi  teologowie,  szczególnie
św. Bernard i  św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali  wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi,
ponieważ  -  według  nich  -  przeczyłoby  to  dwóm innym dogmatom:  powszechności  grzechu
pierworodnego  oraz  konieczności  powszechnego  odkupienia  wszystkich  ludzi,  a  więc  także
i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej
Rodzicielki  od  grzechu  pierworodnego  dokonało  się  już  mocą  odkupieńczego  zwycięstwa
Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które
od czasów Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień Lourdes w 1858 r.
Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous
przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".
 

Zgodnie  z  kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego dzień  8  grudnia  jest  dniem,
w którym powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na
fakt, że nie jest to dzień wolny od pracy). Jeśli jednak mamy możliwość - powinniśmy wziąć
udział w Eucharystii. 


