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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Piłat  powiedział  do  Jezusa:  „Czy  Ty  jesteś  Królem
żydowskim?”.  Jezus  odpowiedział:  „Czy to  mówisz  od siebie,
czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem
Żydem?  Naród  Twój  i  arcykapłani  wydali  mi  Ciebie.  Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego
świata.  Gdyby królestwo moje było z tego świata,  słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo
moje nie  jest  stąd”.  Piłat  zatem powiedział  do Niego:„A więc
jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się
na  to  narodziłem  i  na  to  przyszedłem  na  świat,  aby  dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu”.        

(J 18,33b-37)

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Św. Jan Ewangelista opisuje  drogę Jezusa z Ogrójca na Golgotę.  „Stacją” na tejże
drodze było przesłuchanie Pana Jezusa.  W perykopie tej  Jezus ukazany jest  jak pokorny
Sługa, „poddany” woli człowieka. Pojmany i uwięziony nie ujawnił przez to swojej słabości,
niemocy,  przegranej.  Wręcz przeciwnie!  W okolicznościach tych ukazała  się  wielka moc
Jezusa, który jako Bóg mógł unicestwić swoich wrogów, a przecież tego nie uczynił. To znak
wielkości  „Króla  żydowskiego”.  Prawdziwie  wielkim  władcą  jest  ten,  kto  posiadając
skuteczne narzędzia kary, nie użyje ich natychmiast.

Jezus  wydany  został  przez  pobratymców  –  swój  naród  i  arcykapłanów  religii
biblijnego  Izraela,  w  kontekście  której  wzrastał  jako  dziecko  i  młodzieniec,  respektując
tradycję. Sytuacja ta wskazuje na wyjątkowy dramatyzm okoliczności i wydarzenia. Winą
Jezusa  było  głoszenie  przezeń  Królestwa.  Wizja  tegoż  Królestwa  nie  pasowała,  nie
przystawała  do  jakiegokolwiek  ziemskiego  królestwa.  Królewskość  Jezusa  wyrażała  się
w świadczeniu prawdy, jej proklamacji, obrony za cenę męki i śmierci. Każdy, idący przez
dzieje  śladami  Jezusa,  słuchając  Jezusa,  który  sam  jest  Prawdą,  służy  prawdzie.  Nie
zawiedzie  się  w  tej  służbie  nigdy,  chociaż  chwilami  wydawać  by  się  mogło,  że  fałsz,
kłamstwo i obłuda są potężniejsze od prawdy. To tylko pozory.



INTENCJE MSZALNE 

 

21.11.2021 NIEDZIELA, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8:00 Za + męża Ingberta Gałązka w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron
 

11:00 W intencji ministrantów naszej parafii
 

14:30 Nieszpory i nabożeństwo do Chrystusa Króla

22.11.2021 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
18:00 Przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji scholi naszej parafii i organistów

23.11.2021 WTOREK
18:00  Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + +Józefę i Piotra Schneider, + syna Krystiana i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Halinę Janicką w I rocznicę śmierci, + ojca Antoniego Rychlik, + brata Franka 
Rychlik, + Krzysztofa Przybysz i + Mateusza Pawelec.
3) Za + siostrę Rutę, ++ rodziców Pasternok, + Ewelinę Lang i ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Piotra Rother w 30 dzień po śmierci, za + męża Henryka Rother, + siostrę 
Adelajdę, + szwagra Herberta i ++ rodziców z obu stron.
5) Za ++ Zygfryda Mańka, Jana Szlosarek, Herberta Józefa Kozioł, Bronisławę Sobel, 
Piotra Rother, Jadwigę Grzybowską, Roberta Krzyżanowskiego, Krystiana Hermansa 
(Msza ofiarowana od zakładu pogrzebowego „Elizjum” z Pyskowic)
6) Za + Leonarda Szyga w I rocznicę śmierci i za + żonę Joannę.
7) Za + Jana Pudło, ++ jego rodziców, ++ Klarę i Rudolfa Bagsik, ++ braci, bratową 
Ilzę, szwagra Bernarda oraz za ++ z pokrewieństwa Bednorz, Kowolik i Bagsik.
8) Za ++ koleżanki i kolegów z rocznika 1941 za Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach

24.11.2021 ŚRODA, Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Henryka Piernikarczyk, za ++ rodziców i teściów.
 

25.11.2021 CZWARTEK
8:00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, ++ dziadków z obu stron, 

chrzestną Różę, ++ siostrę, szwagra, brata, bratową, bratanka oraz za ++ z pokrew.

26.11.2021 PIĄTEK
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Miczka, + brata Joachima, ++ dziadków Joannę 

i Franciszka Miczka, ++ Martę i Pawła Sikora, Annę i Pawła Lis, + Elfryde Nicz oraz 
za ++ z rodzin Miczka i Sikora

 

27.11.2021 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Roberta Dudek, ++ teściów Lidię i Szczepana Skoludek, 

za ++ z pokrewieństwa Magiera, Dudek, Tuczykont, Mainka, Skoludek oraz 
za + Violettę Socha.



28.11.2021 I NIEDZIELA ADWENTU
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, ++ Luizę 
i Ryszarda Szczeponik.

 

11:00 Za + siostrzenicę Lidię Pajdak, + siostrę Annęmarię ze + mężem Alfredem Skandy, 
+ brata Riharda i + żonę Lucynę, za ++ rodziców Agnieszkę i Konrada Szczeponik, 
za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. (Msza św. ofiarowana od Adolfa 
Szczeponik) 

-ROCZEK: Tymoteusz Aplik i Łucja Trefler
 

14:30 Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21.11.2021

• Dziś o godzinie 14:30 zapraszam na Nieszpory i nabożeńswto do Chrystusa Króla

• Także dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na pomoc migrantom.

• W poniedziałek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych.
O godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszej dziecięcej scholi
parafialnej oraz organistów.

• W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. 

• Także  w  przyszłą  niedzielę  po  Mszach  Świętych  odbędzie  się  zbiórka  specjalna
na zakup opału do naszego Kościoła.

• Zachęcamy do zakupy Gościa Niedzielnego, w którym dziś dodatek specjalny – film o
ks. Janie Masze, który wczoraj został ogłoszony błogosławionym.

-------------------------------------------------------------------------
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:30 – 19:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Nr rach.: 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



ŚWIĘTA CECYLIA – PATRONKA MUZYKI KOŚCIELNEJ
 

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła
Rzymskiego.  Niestety,  o  świętej  tak  bardzo  popularnej
i  czczonej  w  Kościele  mamy  bardzo  mało  informacji
historycznych.  Nie  wiemy  nawet,  kiedy  żyła  i  kiedy
poniosła  śmierć  męczeńską.  W pierwszych  wiekach  nie
przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych
danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić
w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy.
Zasadniczym  dokumentem,  którym  dysponujemy,  jest

pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. Według
niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła
na  świat  na  początku  III  w.  Była  ponoć  olśniewająco
piękna.  Według  starej  tradycji  z  miłości  do  Chrystusa
złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę
również  dobrze  urodzonemu  poganinowi  Walerianowi.
W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu
o swym postanowieniu i  o wierze chrześcijańskiej.  Gdy
Walerian  chciał  ujrzeć  anioła,  który  miał  stać  na  straży
czystości  Cecylii,  ta  odpowiedziała:  "Ty  nie  znasz

prawego  Boga;  dopóki  nie  przyjmiesz  chrztu,  nie  będziesz  go mógł  ujrzeć".  W ten  sposób
pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten
pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją
zatopioną w modlitwie,  a przy niej  stojącego w jasności anioła w postaci  młodzieńca, który
trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii. Anioł włożył je na głowę Waleriana i Cecylii, mówiąc:
"Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł".
Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest.
Gdy wszedł do mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił
mu znaczenie tego zapachu.

Wkrótce  potem  wybuchło  prześladowanie.  Kiedy  namiestnik-sędzia,  Almachiusz,
dowiedział  się,  że  Cecylia  jest  chrześcijanką  i  że  zarówno  własny  majątek,  jak  i  majątek
Waleriana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją,
by nie narażała swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie
lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość
u mego oblubieńca, Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy,
których przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu.

Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy
Cecylia  nie  ustępowała,  próbował  zmusić  ją  do  wyparcia  się  wiary  stosując  męki.  Kazał
zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszącego
dymu czuła  orzeźwiający  ją  powiew wiatru.  Rozgniewany  namiestnik  kazał  ją  wtedy  ściąć
mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy
ją  uderzył,  ale  nie  zdołał  pozbawić  jej  życia.  Płynącą  z  jej  szyi  krew  zebrali  ze  czcią
chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha.

Imię  św.  Cecylii  wymieniane  jest  w  Kanonie  Rzymskim.  Jest  patronką  chórzystów,
lutników,  muzyków,  organistów,  zespołów  wokalno-muzycznych.  Legenda  bowiem  głosi,
że grała na organach. Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach - prawdopodobne jest
jednak, że grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze
na harfie.


