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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona  pięknymi  kamieniami
i  darami,  Jezus  powiedział:  ”Przyjdzie  czas,
kiedy  z  tego,  na  co  patrzycie,  nie  zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
Zapytali  Go:  ”Nauczycielu,  kiedy  to  nastąpi?
I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”.
Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem  i  będą  mówić:  "Ja  jestem"  oraz
"nadszedł  czas".  Nie  chodźcie  za  nimi.  I  nie
trwóżcie  się,  gdy  posłyszycie  o  wojnach
i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich:
”Powstanie naród przeciw narodowii królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi,
a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
wszystkim podniosą  na  was  ręce  i  będą was  prześladować.  Wydadzą was  do synagog i  do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla
was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód
swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani  się sprzeciwić.A wydawać was będą nawet rodzice i  bracia,
krewni  i  przyjacielei  niektórych  z  was  o  śmierć  przyprawią.  I  z  powodu  mojego  imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie”.                 (Łk 21,5-19)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Trzeba było być nie lada odważnym, żeby takie słowa wypowiedzieć pod adresem

świątyni. Było to miejsce święte, które zawierało miejsce najświętsze gdzie, w przekonaniu
Żydów, zamieszkiwał Bóg. Świątynia w Jerozolimie była jedyną ziemską przystanią Boga.
A jednak Jezus zapowiedział upadek świątyni i historia przyznała Mu rację. O ile pierwsze
słowa Jezusa są zrozumiałe, tak dalsza Jego nauka już taka nie jest. W przemówieniu Jezusa
mieszają się ze sobą wątki dotyczące zburzenia Jerozolimy i świątyni, oraz tematy głoszące
koniec świata i paruzję. Nie jest prostym oddzielić jedne od drugich. Wydaje się, że Jezus
mówi przede wszystkim na temat końca dziejów na ziemi.  Z Jego słów udziela się nam
przekonanie,  że  koniec  będzie  straszny.  Uczniowie  Jezusa  będą  prześladowani,  będą
znienawidzeni.  Intencją  Jezusa  nie  jest  straszenie  kogokolwiek.  On  pragnie  uświadomić
wszystkim to, co powinno się wydarzyć i nauczyć odpowiedniego zachowania się w takiej
sytuacji. Najważniejszą zawsze pozostaje wierność Bogu.



INTENCJE MSZALNE

13.11.2022 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ z rodzin Błażytko, Mainka, Koziolek, Klimala, za ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny z okazji 
50. urodzin Bronisławy Krupińskiej. 

- CHRZEST: Zofia Jadwiga Kaduk
14:30 Nieszpory

14.11.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + ojca Wendelina Długosz i wszystkich ++ krewnych

15.11.2022 WTOREK
18:00 Za ++ rodziców Augustynę i Józefa Lipok, + matkę Elźbietę Rakwic, ++ Otylię i 

Augustyna Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok i ++ z pokrewieństwa. 

16.11.2022 ŚRODA
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  +  Urszulę  Długosz  w  rocznicę  śmierci,  +  syna  Damiana,  +  brata  Leopolda,  
 ++  rodziców  Długosz  i  Geppert,  ++  szwagrów,  +  chrześnika  Waldemara  i  dusze
 w czyśćcu cierpiące
3) Za + Jana Walocha

- Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi

17.11.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
8:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o Boże prowadzenie w życiu osobistym i zawodowym.

18.11.2022 PIĄTEK, Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
18:00 Za ++ Johanesa i Annelise Gralla, ++ rodziców i dziadków

19.11.2022 SOBOTA
18:00 Za + Sebastiana Szygułę w 13 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin Szyguła, Haida i Poloczek
19:30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

20.11.2022 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + męża Ingberta Gałązka w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron
11:00 W intencji ministrantów naszej parafii
14:30 Nieszpory



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13.11.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• Dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Kościół w potrzebie.

• W poniedziałek na godzinę 18:00 zapraszam młodzież przygotowującą się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania na Mszę Święta i spotkanie.

• W Sobotę na godzinę 19:30 zapraszam na Msze Świętą w intencji uzdrowienia.

• W przyszłą Niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla, która kończy okres zwykły
w  roku  liturgicznym,  jest  to  także  święto  Liturgicznej  Służby  Ołtarza,
o godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ministrantów i lektorów
naszej parafii. Podczas tej Mszy Świętej zostanie ustanowionych 3 nowych ministrantów.

• Jak co tydzień polecamy Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. o budowie elektrowni
atomowej w Polsce oraz kolejna płyta Biblii Audio.

POZDROWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą
towarzyszyliście mi w podróży do Królestwa Bahrajnu. Obchodziliście niedawno rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości: niech ta znacząca rocznica wzbudzi we wszystkich
wdzięczność  wobec  Boga  i  umocni  zaangażowanie  na  rzecz  braterstwa,  ochrony  życia
i  godności  osoby  ludzkiej  w  waszym  kraju  i  na  arenie  międzynarodowej,  zwłaszcza
w sąsiedniej Ukrainie. Błogosławię was z całego serca.

Papież Franciszek

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



ŚW. ELŻBIETA WĘGIERSKA
 

Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku
w  Sarospatah  jako  trzecie  dziecko  Andrzeja  II,  króla
Węgier,  i  Gertrudy,  siostry  św.  Jadwigi  Śląskiej.  Miała
zaledwie  4  lata,  gdy została  zaręczona  z  Ludwikiem IV,
późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz
z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgodnie
z  zamierzeniem  swojego  ojca  dopiero  10  lat  później,
w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje
dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r.
Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we
Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.

Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy
wraz  z  dziećmi  Wartburg,  Elżbieta  zamieszkała  najpierw  w  pobliskim  Eisenach,
a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała.
Oddała  się  wychowaniu dzieci,  modlitwie,  uczynkom pokutnym i  miłosierdziu.  Jej
spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny
kaznodzieja  i  inkwizytor  na  Niemcy,  mąż  bardzo  surowy.  Prowadził  ją  drogą
niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła
jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.

Święta Elżbieta WęgierskaOstatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez
reszty  chorym i  biednym.  Zmarła  w nocy z  16 na  17 listopada  1231 r.  Sława jej
świętości  była tak wielka,  że na jej  grób zaczęły przychodzić pielgrzymki.  Konrad
z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił
się  do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację.  Papież Grzegorz IX bezzwłocznie
wysłał  komisję dla zbadania życia Elżbiety i  cudów, jakie miały się  dziać przy jej
grobie.  Stwierdzono  wówczas  ok.  60  niezwykłych wydarzeń.  Sprawę  poparł  także
metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz IX bullą z 27
maja  1235  r.  ogłosił  uroczyście  Elżbietę  świętą.  Jest  patronką  elżbietanek
(zgromadzenia  założonego  w  Nysie  w  1842  r.,  prowadzącego  liczne  dzieła
w Polsce),  elżbietanek  cieszyńskich  (założonych  w XVII  w.  w  Akwizgranie)  oraz
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię
przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem
róż  w  fartuchu.  Powstała  bowiem  legenda,  że  mąż  zakazał  jej  rozdawać  ubogim
pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu
i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są
także: kilka monet i różaniec.


