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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Gdy  lud  oczekiwał  z  napięciem
i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę
wodą;  lecz  idzie  mocniejszy  ode  mnie,
któremu  nie  jestem  godzien  rozwiązać
rzemyka  u  sandałów.  On  będzie  was
chrzcił Duchem Świętym i ogniem". Kiedy
cały  lud  przystępował  do  chrztu,  Jezus
także  przyjął  chrzest.  A gdy  się  modlił,
otworzyło  się  niebo  i  Duch  Święty  zstąpił  nad  Niego,  w  postaci  cielesnej  niby
gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie
mam upodobanie".

Łk 3, 15-16.21-22
  

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 
 

Publiczna działalność Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach rozpoczyna się
od chrztu w Jordanie. Do pewnego stopnia sens tego wydarzenia do dziś owiany jest
tajemnicą.  Nie  przestajemy  dziwić  się,  dlaczego  bezgrzeszny  Jezus  wziął  udział
w obrzędzie przeznaczonym dla grzeszników. Tradycyjnie mówimy, że chciał  przez
to  oczyścić  i  uświęcić  wody  Jordanu.  Chrzest  jest  w  rzeczywistości  kolejnym
przejawem głębokiej miłości Boga do człowieka. Miłość tę Jezus Chrystus – Słowo
Wcielone  -  objawiał  przez  całe  swoje  życie.  Od  chwili  poczęcia,  kiedy  to  przyjął
nędzne ludzkie ciało, poprzez narodziny w stajni i złożenie w żłobie, przez chrzest, jak
gdyby był zwykłym grzesznikiem, i wizyty w domach grzeszników i celników, aż do
śmierci na krzyżu, przeznaczonej przecież dla złoczyńców, Jezus nieustannie pokazuje,
jak  ważny jest  dla  Niego każdy człowiek,  nawet  ten  grzeszny i  zbrukany,  a  może
przede wszystkim taki właśnie człowiek. I właśnie na tego solidarnego z nami Syna
zstępuje  Duch  Święty,  a  z  nieba  słychać  głos  Boga  Ojca,  że  jest  on  Synem
Umiłowanym. Patrząc na otaczający nas, trudny niekiedy świat, uwikłany w grzech,
pamiętajmy o tym pełnym solidarnej miłości postępowaniu Boga.



INTENCJE MSZALNE 

 

09.01.2022 NIEDZIELA, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8:00 Za + męża Alfreda Szyszka w rocznicę śmierci i za ++ rodziców z obu stron 

i ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 Za ++ Annę i Edmunda Szymroszczyk, za ++ rodziców Hildegardę i Huberta Bartodziej, 
++ Annę i Wiktora Ziegler i ++ z pokrewieństwa, za + Ewę Drost i ++ z jej rodziny.

 

14:30 Nieszpory kolędowe

10.01.2022 PONIEDZIAŁEK
10:00 Pogrzeb: ś.p. Wilhelma Kowolika
18:00 W intencji mieszkańców Ziemięcic z ulicy Mikulczyckiej 1-40, Szkolnej i Kościelnej; 

Za + ojca Ryszarda Brol. + ojca Jerzego Kurpas, za ++ z pokrewieństwa Kurpas, Cwynar, 
Leś i Brol.

 

11.01.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) W intencji mieszkańców Ziemięcic z ulicy Mikulczyckiej 40-114, Żniwnej i Średniej
2) Za + męża Bogdana Szandurskiego w rocznicę  śmierci, za ++ mamę, siostrę, 
szwagrów i teściów, za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę Dorotę i Helmuta Miczka, 
++ Agnieszkę Franciszka Iwan, ++ 2 braci, + siostrę, ++ dziadków i ++ krewnych.
4) Za + syna Krystiana Schneider w dniu urodzin i ++ z pokrewieństwa.

12.01.2022 ŚRODA
18:00  W intencji mieszkańców Ziemięcic z ulicy Słonecznej, Wiosennej, Spacerowej, 

Wichrowej i Wiejskiej; Do Bożej Opatrzności dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski 
prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej dla 
Roberta i Bogusławy z okazji minionych urodzin.

 

13.01.2022 CZWARTEK
8:00 Za + Janinę Żebrowską, + męża Bogusława Żebrowskiego, ++ Józefę i Edmunda 

Żebrowskich, ++ Annę i Wojciecha Grząskich
 

14.01.2022 PIĄTEK
13:00 Pogrzeb: ś.p. Anny Golumbek
18:00 W intencji mieszkańców Ziemięcic z ulicy Polnej i Łącznej; 

Za + Roberta Krzyżanowskiego (Msza św. ofiarowana od wujka Konstantego i Bożeny

15.01.2022 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Herberta Kowolik, + Klarę Bagsik, ++ dziadków Kowolik, 

Pieczka oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.01.2022 NIEDZIELA, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8:00 W intencji Agnieszki i Adriana z okazji 15 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszystkie

otrzymane Łaski, z prośbą o dalsze Boże prowadzenie w zdrowiu, miłości i pokoju oraz 
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny a szczególnie dla córek.

  

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji Alojzego Szyguła 
z okazji 70 rocznicy urodzin 

-ROCZEK: Jakub Stanek
 

14:30 JASEŁKA I KONCERT KOLĘD
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
09.01.2022

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory Kolędowe.

• Po  zakończeniu  inwentaryzacji  i  uporządkowaniu  spraw  związanych  z  naszym
cmentarzem wciąż sporo  grobów pozostało nieopłaconych. Będziemy więc miejsca,
które  najdłużej  pozostają  bez  opieki  wykorzystywać  do  ponownych  pochówków
począwszy  od  najstarszych  grobów.  Lista  grobów  przeznaczonych  do  likwidacji
znajduje się na stronie naszej parafii w zakładce cmentarz. Przypominam, że ważność
grobów można przedłużyć w kancelarii parafialnej lub poprzez stronę parafialną.

• Jest  jeszcze  kilka  wolnych  intencji  na  styczeń,  ich  wykaz  znajduje  się  w gazetce
parafialnej oraz na naszej stronie internetowej.

• W  przyszłą  niedzielę  o  godzinie  14:30  w  ramach  popołudniowego  nabożeństwa
zapraszam na  jasełka  w wykonaniu  uczniów Szkoły  Podstawowej  w Ziemięcicach
oraz na koncert kolęd dzieci z przedszkola w Świętoszowicach.

• Śląski związek Chórów i Orkiestr zaprasza na Koncert Kolęd w wykonaniu Chórów
m.in.  z   Katedry  i  parafii  św.  Bartłomieja  w  Gliwicach.  Koncert  odbędzie  się
w przyszłą Niedzielę (16 stycznia) o godzinie 16:30 w parafii św. Jacka w Gliwicach-
Sośnicy.

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś dołączone jest pudełko na
kolekcję płyt „Biblia audio”.

• Zmarło dwóch naszych parafian,  ś.p.  Wilhelm Kowolik, jego pogrzeb odbędzie się
w poniedziałek o godzinie 10:00 oraz ś.p. Anna Golumbek, jej pogrzeb odbędzie się
w piątek o godzinie 13:00. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI STYCZEŃ 2022
DATA DZIEŃ GODZINA

21.01.2022 Piątek 18:00

26.01.2022 Środa 18:00

27.01.2022 Czwartek 18:00

28.01.2022 Piątek 18:00

30.01.2022 Niedziela 8:00

31.01.2022 Poniedziałek 18:00
 



NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
 

W  pierwszą  niedzielę  po  uroczystości  Objawienia  Pańskiego  (Trzech  Króli)
wspominamy  chrzest  Chrystusa  w  Jordanie.  W  czasie  swojego  chrztu  objawił  się  On
Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus -
objawiwszy  swoje  posłannictwo  -  swą  działalność  publiczną.  Święto  Chrztu  Pańskiego
kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Po raz ostatni zaśpiewamy w tym dniu kolędy.
Ten  epizod  z  życia  Jezusa  musi  być  wielkiej  wagi  skoro  Kościół  wyróżnił  go  osobnym
świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel  rozpoczął  swoją misję
nauczycielską.  Miał  wtedy  około  trzydziestu  lat,  gdyż  dopiero  od  tego  wieku  zwyczaj
żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została
potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo
przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.
 

Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest
w  postaci  ludzkiej,  a  Duch  Święty  pojawia  się  nad  Nim  w  postaci  gołębicy  (epifania
trynitarna). Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten
wyjaśnia  nam św.  Jan Apostoł  w swojej  Ewangelii:  „Jan dał  takie  świadectwo:  Ujrzałem
Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem,
ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34).
 

Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390), który
głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). [...] I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim
również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego
Chrzciciela  i  bardziej  jednak jeszcze,  aby starego Adama pogrzebać  w falach wody,  aby
uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości
mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość”.
 

Święto  zostało  wprowadzone  przez  papieża  Piusa  XII  w  1955  r.  pod  nazwą
wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru
Watykańskiego II (1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.
 

Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu
chrztu św. Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa
w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym,
w tobie  mam upodobanie”  i  od  tego momentu  zmieniła  się  diametralnie  optyka  naszego
życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy
włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu
Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia
faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-Chrztu-Panskiego
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