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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Gdy  Jan  usłyszał  w  więzieniu  o  czynach  Chrystusa,  posłał  swoich  uczniów
z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.
Jezus  im odpowiedział:  „Idźcie  i  oznajmijcie  Janowi  to,  co  słyszycie  i  na  co  patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie
nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli
oglądać  na  pustyni?  Trzcinę  kołyszącą  się  na  wietrze?  Ale  coście  wyszli  zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci,  którzy miękkie
szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej
niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest
niż on”. (Mt 11,2-11)
 

NIEDZIELA GAUDETE
III  Niedziela  Adwentu  w  Kościele  nazywana  jest  Niedzielą  „Gaudete”,  czyli  niedzielą
radości. Jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach
koloru  różowego.  Nazwa tej  niedzieli  pochodzi  od  słów antyfony  na  wejście:  „Gaudete
in Domino”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są
radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.

W liturgii  adwentowej  obowiązuje  fioletowy  kolor  szat  liturgicznych.  Jako  barwa
powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to
co  cielesne,  fiolet  oznacza  walkę  między  duchem a  ciałem.  Zarazem połączenie  błękitu
i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie
i  tego  co  ludzkie.  Wyjątkiem  jest  III  niedziela  Adwentu  -  tzw.  Niedziela  "Gaudete".
Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym
samym bliskość Bożego Narodzenia.

Tradycja  świętowania  Niedzieli  „Gaudete"  wyrosła  w  czasach,  gdy  Adwent  miał
typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny
radosny  akcent  Adwentu.  Teraz,  gdy  Adwent  obchodzony  jest  jako  czas  radosnego
oczekiwania stanowi ona bardziej kulminacyjny punkt tego okresu, trafnie wyrażając jego
prawdziwą tożsamość.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka
łacińskiego  „adventus",  które  oznacza  przyjście.  Dla  starożytnych  rzymian  słowo  to,
oznaczało  oficjalny  przyjazd  cezara.  Dla  chrześcijan  to  radosny  czas  przygotowania  na
przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego
i radosnego oczekiwania.



INTENCJE MSZALNE
11.12.2022 III NIEDZIELA ADWENTU - Gaudete
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + Erharda Biskupek i ++ z rodzin Biskupek, Nietsch i Galonska 
11:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Rudolfa Skandy, + brata Joachima, ++ z pokrewieństwa 

Sikora, Skandy, Grzegorczyk i Korgel. 
- CHRZEST: Olaf Dorian Matysik, Laura Agnieszka Miczka

14:30 Nabożeństwo adwentowe

12.12.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ Zygfryda Samol w rocznicę urodzin, + męża Bernarda Samol i ++ z pokrew.
20:00 Roraty dla dorosłych O rozwiązanie trudnej sytuacji i potrzebne łaski dla Ewy i Grzegorza
 

13.12.2022 WTOREK, Wspomnienie, św. Łucji
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od rodziny Hyla z Pyskowic).
2) Za zmarłego wujka Gintera Wilczek w rocznicę śmierci, zmarłych dziadków, zmarłych 
wujków, za ++ Józefa i Przemysława.
3) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w podziękowaniu za 
otrzymane łąski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rudolfa Kudlek z okazji
25. lecia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.
4) Za + Adriana Bawaj i Dawida Zwolińskiego w  I rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 
Bawaj,Trojan i za dusze w czyśćcu cierpące.
5) Za + mamę Władysławę Zapora.

14.12.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + męża Ernesta Porwoł w dniu urodzin, ++ rodziców Porwoł, 

Biskupek,  +  szwagra  Engelberta,  ++  siostry  Gerdę  i  Ilzę,  +  wnuczkę  Monikę  
i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.12.2022 CZWARTEK
18:00 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

16.12.2022 PIĄTEK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Lilli Król w I. rocznicę śmierci.
3) Za ++ rodziców Martę i  Stanisława Liszka, Edeltraudę i  Piotra Szklorz,  Krystynę  
Piernikarczyk, Helmuta i  Georga Liszka,  ++ dziadków Liszka - Horoba i  wszystkich  
 ++ z pokrewieństwa.

- NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI
19:30 Msza święta z modlitwą w intencji uzdrowienia

17.12.2022 SOBOTA
18:00 Za + ojca Stefana Szczeponik w rocznicę śmierci, za ++ dziadków Agnieszkę i Wiktora 

Jaskulla, ++ Helenę Gwozdek i Stefana Szczeponik oraz za ++ z pokrewieństwa.



18.12.2022 IV NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, za ++ Pawła, Martę, Marię, 
Józefa, Ambrożego, Jana i Martę Sikora, za ++ Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, 
+ Herberta Szeja, + Elfrydę Nicz, za ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 50 rocznicy urodzin Artura z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 
dla całej rodziny.

14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.12.2022

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na nabożeństwo adwentowe.
 

• Również dziś po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na zakup opału do
naszego Kościoła.
 

• 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 które proszę zabrać ze sobą świece.
 

• W  poniedziałek  o  godzinie  16:30  odbędzie  się  spotkanie  dla  Marianek.  Zachęcamy
dziewczęta do dołączenia do Grupy Dzieci Maryi Naszej Parafii.
 

• W piątek na godzinę 19:30 zapraszam na Msze Św. z modlitwa w intencji uzdrowienia 
 

• W przyszłą sobotę odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych. Bardzo proszę, by do
środy  zgłosić  chorych  w  Zakrystii.  Odwiedziny  rozpoczną  się  o  godzinie  9:00  od
Świętoszowic.
 

• Również  w  przyszłą  sobotę  przypadają  urodziny  papieża  Franciszka,  a  w  przyszłą
Niedzielę  75.  urodziny  naszego  Biskupa  Diecezjalnego  Jana  Kopca,  pamiętajmy
o naszych Pasterzach w modlitwach. 
 

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na Kościół na wschodzi udało się uzbierać 1050 zł.
Natomiast  na  Szlachetną  Paczkę  uzbieraliśmy  1340  zł  –  z  tych  środków zostały  już
zakupione potrzebne wybranej rodzinie rzeczy, składamy serdeczne podziękowania, Bóg
Zapłać, za wszelkie złożone ofiary.
 

• Z tyłu Kościoła nadal można nabyć świece wigilijne, opłatki i kalendarze na przyszły rok.
 

• Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na Śląski Bal Młodych, który odbędzie
się  6.05.2023  w  Arenie  Gliwice.  Bilety  na  bal,  jako  propozycja  prezentu
przedświątecznego, dla osób od 16 do 40 roku życia. Bilety w cenie 100zł od osoby do
nabycia w zakrystii. Więcej informacji na stronie https://śląski-bal-młodych.pl/ 
 

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  kolejna  część
adwentowych rozważań, a także o działaniach kardynała Wojtyły w sprawie zgłaszanych
mu nadużyć.



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Ewangelia  przedstawia  nam  Jana
Chrzciciela  jako  tego,  który  szuka
prawdy i nie ma gotowego scenariusza na
odpowiedź na temat prawdy. Jest otwarty
na to, co powie Jezus. Tekst odsłania nam
zależność,  jaka  jest  między  Jezusem
a Janem. Możemy poznać, co mówi Jan
o Jezusie, i co mówi Jezus o Janie. Widać
wzajemną troskę, jaką się obdarzają. Jan w więzieniu interesuje się Jezusem, nie sobą.
Nie jest  skupiony na swoim losie,  wznosi  się  ponad to,  co go spotkało i  dopytuje
o Jezusa, czy Jezus jest Tym, który ma przyjść, czy trzeba czekać na kogoś innego.
To  jest  bardzo  cenna  wskazówka  dla  nas,  by  pytać  Jezusa,  by  u  Niego  szukać
odpowiedzi na najważniejsze pytania naszego życia. Uwięziony Jan, którego życie jest
zagrożone, nie skupia się na sobie i na swojej sytuacji, ale koncentruje się na nadejściu
Jezusa jako Mesjasza, Tego, który daje zbawienie. Ufa Jezusowi, nie ma gotowego
scenariusza, jest otwarty na każdą ewentualność. Od Jezusa oczekuje odpowiedzi, czy
Jezus potwierdzi, że On jest Tym, którego Ojciec obiecał światu, a jeśli nie, to Jan jest
gotowy czekać dalej. To pokazuje jego cierpliwość i otwartość na to, że czegoś nie
wie, że odpowiedzi musi poszukać u kogoś innego, uznał Jezusa za Kogoś większego 
i ważniejszego od siebie. Jezus nie lekceważy pytania Jana, daje mu odpowiedź i w ten
sposób poznajemy strategię Jezusa, który daje odpowiedź temu, kto pyta, ponieważ
szuka prawdy.

Jak widzimy w Ewangeliach, Jezus nie zawsze daje odpowiedź pytającym Go.
W dalszej części Ewangelii możemy poznać, jakie zdanie miał Jezus na temat Jana, co
mówił o nim. Podkreślił jego hart ducha. Jan to nie jest trzcina, którą wiatr kołysze, jak
chce. Jan jest większy od proroka, jest tym, który został wybrany przez Boga i posłany
do prorockiej misji i nie ma większego od niego.

Na niedzielę radości otrzymujemy obraz radości Jana Chrzciciela, radości tego,
którego uwięziono za wierność Bogu, za to, że dobrze wykonywał zadanie zlecone
przez Boga. Może poprzez taki obraz Pan zaprasza nas do szkoły radości? Radości
w każdym położeniu, czyli również w niesprzyjających okolicznościach zewnętrznych,
takich jak uwięzienie Jana. Jan przeżywa radość z przyjścia Jezusa – radość z Bożych
dzieł. Słowo zaprasza także nas do bycia człowiekiem Bożej radości, do życiowego
optymizmu, który ma swoje źródło w fakcie, że Jezus jest Tym, który miał przyjść do
nas, to na Niego czekało nasze życie.

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


