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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Jezus  przyszedł  z  Galilei  nad  Jordan
do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz
Jan  powstrzymywał  Go,  mówiąc:  "To  ja
potrzebuję  chrztu  od  Ciebie,  a  Ty
przychodzisz  do  mnie?"  Jezus  mu
odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się
nam wypełnić wszystko,  co sprawiedliwe".
Wtedy  Mu  ustąpił.  A  gdy  Jezus  został
ochrzczony,  natychmiast  wyszedł  z  wody.  A oto  otworzyły  się  nad  Nim  niebiosa
i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto
głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

(Mt 3, 13-17)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Kościół jest wspólnotą dzieci ochrzczonych w Jezusie. Nie potrzebujemy chrztu
udzielonego  przez  Jezusa,  ale  w  Jezusie,  zostać  zanurzeni  w  Jego  Męce,  Śmierci
i  Zmartwychwstaniu.  Jest  to ogrom Bożego miłosierdzia.  On bez grzechu i  jedyny
Sprawiedliwy przyjmuje chrzest od grzeszników. Wywołuje to pewne niezrozumienie
i sprzeciw. Jak „silniejszy i większy” może przyjąć coś od „słabszego i mniejszego”?
Z tym paradoksem zmierzył się sam Jan Chrzciciel,  największy narodzony spośród
niewiast.  To  przecież  my  potrzebujemy  chrztu  od  Jezusa.  Słyszymy  wtedy  słowa
Jezusa,  skierowane  do  Jana  i  każdego  z  nas:  Ustąp  teraz,  bo  tak  godzi  się  nam
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Przyjąć pokornie miłosierną miłość Ojca w Synu
i Duchu Świętym to jedyna słuszna i  sprawiedliwa droga.  A nade wszystko trzeba
wyrażać wdzięczność za solidarność i miłość Boga z nami grzesznikami. O jakże jest
wielki i niepojęty dar i łaska chrztu w Jezusie Chrystusie!
 



INTENCJE MSZALNE

08.01.2023 NIEDZIELA, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + Leszka Stępień w 2. rocznicę śmierci.
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anioła Stróża w intencji rocznego 

dziecka Antoniny Trefler prosząc o Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla niej, jej rodziców i rodziców chrzestnych

16:00 KONCERT KOLĘD ZESPOŁU UWIELBIENIOWEGO I SCHOLI PARAFIALNEJ

09.01.2023 PONIEDZIAŁEK
7:00 Za + ks. Józefa Ryborz
 

10.01.2023 WTOREK, DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI
8:00 W intencji parafian

- ROZPOCZĘCIE CAŁODZIENNEJ ADORACJI
18:00 ZAKOŃCZENIE ADORACJI

Msza Święta Zbiorowa:
1) Za ++ Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę, Dorotę i Helmuta Miczka, 
++ Agnieszkę, Franciszka Iwan, ++ 2. braci, + siostrę oraz za ++ dziadków i krewnych.
2) Za + syna Krystiana Schneider w dniu urodzin i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + męża Zygmunta Kołodziej w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron,
++ braci i siostrę oraz za ++ z pokrewieństwa.

11.01.2023 ŚRODA
8:00 Za  + męża Bogdana Szandurskiego w rocznicę śmierci, + mamę, siostrę, ++ szwagrów 

i teściów i wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron.

12.01.2023 CZWARTEK
8:00 Za + ks. Mariana Krojenka

13.01.2023 PIĄTEK
8:00 Intencja wolna

14.01.2023 SOBOTA
18:00 Za + Józefa Wołoszyn w I rocznicę śmierci.

15.01.2023 II NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Henryka Serich, + Herberta Kroll, + wujka Bernarda, 
za ++ dziadków z obu stron

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jadwigi w podziękowaniu 
za otrzymane łaski z okazji 25. rocznicy ślubu Moniki i Artura Smolik, z prośbą o opiekę 
i zdrowie na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny.

18:30 KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK GÓRALSKIEGO ZESPOŁU „ISTEBNA”



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08.01.2023

 

• Dziś  na  godzinie  16:00  zapraszam na  Koncert  Kolęd  w  wykonaniu  naszej  Scholi
Parafialnej i Zespołu Uwielbieniowego.

• Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia,
a  rozpoczyna  Okres  Zwykły.  Zwyczajowo  jednak  pozostajemy  przy  świątecznych
dekoracjach i śpiewie kolęd do Święta Ofiarowania Pańskiego.
 

• Przypominam,  że  trwają  odwiedziny  duszpasterskie,  nadal  obowiązuje  zmienny
porządek Mszy Świętych w tygodniu, proszę o zapoznawanie się z godzinami Mszy
Świętych bezpośrednio w naszej gazetce, a kancelaria parafialne będzie czynna nadal
tylko w czwartki. W najbliższym tygodniu plan wygląda następująco: 
 

Przezchlebie

09.01.2023 poniedziałek 15:00 Dworcowa 15, 17, os. Piaskownia

10.01.2023 wtorek 15:00 Leśna 21-2

11.01.2023 środa 15:00 Sosnowa 8a i 11, Stawowa (od końca), Łączna (od początku)

12.01.2023 czwartek 15:00 Jelina, Polna, Zielona, Mikulczycka 30-4 (parzyste)

13.01.2023 Piątek 15:00 Mikulczycka 57-1 (nieparzyste)

Ziemięcice

14.01.2023 Sobota 10:00 Szkolna 7- 2a, Mikulczycka 6b, 6a, 6 oraz 2- 12 (parzyste)

15.01.2023 Niedziela 14:00 Żniwna (od końca), Mikulczycka 23-5

• We  wtorek  przypada  w  naszej  parafii  Dzień  Wieczystej  Adoracji.  Rozpoczęcie
Adoracji Mszą Świętą o godzinie 8:00, zakończenie Mszą Świętą o godzinie 18:00.
Zachęcam  by  znaleźć  tego  dnia  chwilę  na  Adorację  przed  Najświętszym
Sakramentem.

• W  przyszłą  Niedzielę  na  godzinę  18:30  zapraszam  do  uczestnictwa
w Koncercie Kolęd w wykonaniu Góralskiego Zespołu „Istebna”. W tym dniu z racji
kolędy nie będzie popołudniowego nabożeństwa.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. artykuł o zmarłym
papieżu Benedykcie XVI, a także o miejscu Chrztu Pana Jezusa.

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

 



METROPOLITALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ
BISKUPA JANA KOPCA

 

W ostatni dzień roku w gliwickiej katedrze biskup Jan
Kopiec  przewodniczył  Mszy  Świętej,  która  była
metropolitalnym dziękczynieniem za jego posługę dla diecezji
gliwickiej  oraz  metropolii  górnośląskiej,  we  Mszy  świętej
uczestniczyli biskupi z Katowic, Opola oraz Częstochowy.

Dnia 18 grudnia br. biskup Jan Kopiec ukończył 75. rok życia
i  zgodnie  z  przepisami prawa kanonicznego może przejść  na
emeryturę.  Ponieważ  nie  została  jednak  jeszcze  ogłoszona
decyzja  co  do  przyjęcia  rezygnacji  z  urzędu  oraz  nominacji
następcy, biskup Kopiec dalej pozostaje biskupem gliwickim. 

Za jego posługę tak dla diecezji  gliwickiej, jak i opolskiej,
oraz  dla  metropolii  górnośląskiej,  dziękowano  31  grudnia

w czasie Mszy świętej sprawowanej w gliwickiej katedrze, w której uczestniczyli biskupi
z metropolii, kapłani oraz wierni. 
Homilię  wygłosił  arcybiskup  Wiktor  Skworc,  który  przypomniał  bogaty  wkład  biskupa
Kopca  w  rozwój  życia  duchowego  i  społecznego  w  metropolii,  a  także  jego  liczne
osiągnięcia na polu naukowym.

Życzenia  i  podziękowania  biskupowi  Kopcowi  za  jego  posługę  w  diecezji  złożył
emerytowany  proboszcz  gliwickiej  katedry  ks.  infułat  Konrad  Kołodziej.  Nawiązując  do
fragmentu Ewangelii, mówiącej o powrocie uczniów z misji głoszenia Bożego Słowa, gdy
Pan Jezus dostrzegł ich zmęczenie i trud, i polecił im odpoczynek, ks. Kołodziej życzył by
czas, który jest przed biskupem był okazją by dał się Panu Bogu zaskoczyć, ale też by ten
czas dobrze i twórczo wykorzystał.

Tuż po homilii biskup Jan Kopiec poinformował wiernych o śmierci Papieża Seniora
Benedykta XVI, gdyż informacja ta dotarła kilka minut wcześniej. W tym momencie biskup
Kopiec główną intencją uroczystości uczynił dziękczynienie za życie i pontyfikat papieża
Benedykta XVI.

Biskup Kopiec w słowie na koniec Mszy świętej,  nawiązując do symboliki  liturgii
powiedział:  „Jak  już  na  wstępie  powiedziałem,  że  liturgia  ma  swoje  bardzo  wyraźne
symbole,  także i  do rangi  symbolu naszej  Eucharystii  urosła  wiadomość,  która  w duchu
wiary nas umacnia i nas prowadzi.” W ten sposób ksiądz biskup nawiązał do przekazanej
informacji o śmierci Papieża Seniora Benedykta XVI.

Biskup Jan Kopiec 6 stycznia 2023 roku obchodził również 30. rocznicę sakry, której
udzielił  mu  na  Watykanie  św.  Jan  Paweł  II.  Był  biskupem  pomocniczym  opolskim,
a w grudniu 2011 roku, zmarły dziś papież Benedykt XVI, mianował go drugim biskupem
gliwickim. Ingres do gliwickiej katedry odbył się 28 stycznia 2012 roku.


