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W ZIEMIĘCICACH
 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał
i  patrzył.  Lecz  członkowie  Wysokiej
Rady  drwiąco  mówili:  ”Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi,
jeśli  On  jest  Mesjaszem,  Wybrańcem
Bożym”.  Szydzili  z  Niego i  żołnierze;
podchodzili  do  Niego  i  podawali  Mu
ocet,  mówiąc:  ”Jeśli  Ty  jesteś  królem
żydowskim,  wybaw  sam  siebie”.  Był
także  nad  Nim  napis  w  języku  greckim,  łacińskim  i  hebrajskim:  ”To  jest  król
żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet
Boga  się  nie  boisz,  chociaż  tę  samą  karę  ponosisz?  My  przecież  sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną  karę  za  nasze  uczynki,  ale  On nic  złego  nie  uczynił”.
I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu
odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

(Łk 23,35-43)
 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Dobra  Nowina  ukazuje  nam  przerażający  obraz  skutków  decyzji  ludzkiej.
Postawa Sanhedrynu, która pchnęła do stracenia Jezusa, knuta przeciw Pomazańcowi
Bożemu,  była  płomykiem  rozpalającym  ich  dalsze  działania  i  intrygę.  A gdy  już
upewnili  się,  że  zrobili  wszystko,  by  On  zawisł  na  krzyżu,  dalej  Mu  ubliżali.
Członkowie rady żydowskiej mieli wciąż zaślepione oczy – nie dostrzegali znaków od
Boga, a w których brali udział: nie dali wiary wyznaniu Jezusa na przesłuchaniu – „Ja
Jestem”, nie rozpoznali napisu na krzyżu – Król Żydowski, nie zrozumieli słów łotra z
krzyża  –  „Jezu,  wspomnij  na  mnie,  gdy  przyjdziesz  do  swego  królestwa”.  Nie
rozpoznali  Tego,  na  którego  czekały  pokolenia.  Mimo  swych  wysiłków,  Chrystus
zwyciężył śmierć i objął panowanie – nie tak, jak rozumieli je Żydzi, ale w sposób,
jaki zapragnął tego Bóg.



INTENCJE MSZALNE

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

21.11.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie Ofiarowania NMP
18:00 Za  ++  rodziców  Eudokię  i  Stanisława  Mazur,  +  brata  Józefa,  za  ++  Stanisławę

i  Franciszka Cichorowski,  za  ++ Alfreda i  Annę Skandy,  za  + Lidię Pajdak oraz za  
wszystkich ++ krewnych

22.11.2022 WTOREK, Wspomnienie św. Cecylii
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji organistów, scholi i wszystkich 
muzyków kościelnych naszej parafii.
2) Za + Andrzeja Langer, + męża Wilhelma, prosząc także o zdrowie dla calej rodziny.
3) Za + siostrę Rutę, ++ rodziców i dziadków, + Ewelinę Lang i ++ z pokrewieństwa.
4) Do Bożej Opatrzności przez wtawiennictwo św. Jadwigi w podziękowaniu za 
otrzymane łaski z okazji rocznicy ślubu z prośbą o zdrowie, miłość i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.
5) Za + Rudolfa Szydło w 30. dzień po śmierci.
6) Za + Józefa Sobel (Msza św. ofiarowana od brata z rodziną).
7) Za + Alinę Janicką w 2. rocznicę śmierci.

23.11.2022 ŚRODA
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Henryka Piernikarczyk, za ++ rodziców i teściów.

24.11.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy
8:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o dobre relacje w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim oraz o

odnalezienie się w nowej pracy

25.11.2022 PIĄTEK
18:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, ++ dziadków z obu stron, chrzestną 

Różę, ++ siostrę, szwagra, brata, bratową i bratanka oraz za ++ z pokrew. z obu stron

26.11.2022 SOBOTA
18:00 W intencji parafian, o dobre przeżycie rozpoczynającego się adwentu

27.11.2022 I NIEDZIELA ADWENTU
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + matkę Erykę Szymaczek w rocznicę urodzin,+ ojca Ernesta, ++ dziadków Wiktorię, 
Donata, Matyldę i Józefa, + szwagra Antoniego Bielesz,+ ciocię Edytę Kruziel,+ wujka 
Franciszka Szymaczek, + kuzynkę Urszulę Broja,++ Łucję i Ryszarda Szczeponik

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św Jadwigi z okazji 18 urodzin Łukasza
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej. 

- CHRZEST:  Zofia Zuzanna Sobczak
14:30 Nabożeństwo adwentowe



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20.11.2022

 

• Dziś na godzinę 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na kościół w potrzebie udało się uzbiera 1872 zł.
Serdeczne Bóg Zapłać za złożone ofiary.

• We  wtorek  przypada  wspomnienie  św.  Cecylii,  patronki  muzyki  kościelnej.
O godzinie 18:00 zapraszam na Mszę Świętą w intencji organistów i scholi naszej parafii.

• Dzisiejsza Niedziela, jest ostatnią Niedzielą Roku Liturgicznego. W przyszłą Niedzielę
rozpoczynamy okres Adwentu i Nowy Rok Liturgiczny.

• Bardzo  proszę  by  osoby,  które  mogą  w  tym  roku  ofiarować  choinkę  do  kościoła
o zgłoszenie się w zakrystii, a także o załatwienie stosownej dokumentacji pozwalającej
na wycinkę drzewa.

• Urząd  Gminy  Zbrosławice  informuje,  że  ruszył  nabór  wniosków  o  zakup  węgla  po
preferencyjnej  cenie.  Mieszkańcy  zainteresowani  zakupem  węgla  proszeni  są
o dostarczenie wypełnionych formularzy do Urzędu Gminy w Kamieńcu, lub złożenia
internetowo poprzez profil zaufany. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie urzędu
oraz, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kamieńcu, gdzie można je na
miejscu wypełnić i  złożyć. Przypominamy także,  że poprzednio złożone wnioski były
tylko rozeznaniem w ilości osób chętnych do zakupu, a nie samym wnioskiem o zakup.

• Wydział  Duszpasterstwa  Rodzin  oraz  Stowarzyszenie  Nauczycieli  Naturalnego
Planowania  Rodziny  zapraszają  narzeczonych,  małżonków i  osoby  zainteresowane  na
Kurs  Podstawowy  Naturalnego  Planowania  Rodziny,  który  odbędzie  się  10  grudnia
w Kawiarni Niebo w mieście w Tarnowskich Górach. W czasie kursu będzie możliwość
poznania  metody  naturalnego  planowania  rodziny,  uzyskać  informacje  nt.  diety
sprzyjającej  płodności  oraz  zdrowia  prokreacyjnego.  Szczegółowe informacje  i  zapisy
znajdują się na stronie internetowej: www.dorodzin.pl

• Jak  co  tydzień  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  o  niesłusznych
oskarżeniach i medialnym ataku na świętość Jana Pawła II, a w naszych gazetkach także
Komunikat Episkopatu Polski dotyczący tej sprawy.

----------------------------------------------------------------------- 
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 
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
 

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana
Pawła  II  wobec  dramatu  wykorzystywania  seksualnego  osób  małoletnich  przez
niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa
w czasie  jego pontyfikatu.  Coraz  głośniej  stawiana jest  teza,  że  Ojciec  Święty nie
podchodził  właściwie  do  tego  rodzaju  czynów,  niewiele  robił,  aby  ten  problem
rozwiązać,  a  nawet  go  ukrywał.  Wydaje  się,  że  panuje  swego  rodzaju  moda  na
formułowanie  tego  rodzaju  opinii.  Tego  typu  oskarżenia,  wpisują  się  to  w  próby
podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości,
potwierdzonej  w  procesie  beatyfikacyjnym  i  kanonizacyjnym.  W  konsekwencji
stanowi to  próbę zniszczenia  dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.  Medialny
atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych
grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia
i  jego  ochrony  od  poczęcia  do  naturalnej  śmierci,  wartości  małżeństwa  i  rodziny,
moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie
odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka
i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej
świadectwa  jest  obowiązkiem  każdego  prawego  sumienia.  Dlatego  też  –  dnia  14
listopada  br.  –  na  Jasnej  Górze,  zostało  przygotowane  Stanowisko  Rady  Stałej
Konferencji  Episkopatu  Polski,  wobec  działań  Jana  Pawła  II  odnoszących  się  do
przestępstw  seksualnych  wobec  małoletnich.  Jest  to  szerokie  opracowanie,  które
uwzględnia  zarówno  kontekst  historyczny  i  ówczesny  stan  wiedzy,  jak  również
uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św.
Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad
pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik
Kościoła  katolickiego,  zgodnie  z  posiadaną  wiedzą,  podjął  zdecydowaną  walkę
z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym
Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu,
dostępny  jest  on  na  stronach  internetowych  episkopatu,  poszczególnych  diecezji,
parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem


