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W ZIEMIĘCICACH

NIEDZIELNA EWANGELIA
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu,  w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.  Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką
mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie
więc  i  módlcie  się  w  każdym  czasie,  abyście  mogli  uniknąć  tego  wszystkiego,  co  ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

(Łk 21,25-28.34-36)

 

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Ewangelista Łukasz przytacza nam, wydawałoby się, przerażającą mowę Chrystusa do
swoich uczniów. Czy jej celem jest wzbudzenie strachu i paniki wśród jej adresatów, a także
wśród  nas?  Faktem  jest,  że  z  utęsknieniem  oczekujemy  na  ponowne  przyjście  Jezusa,
a także, że będzie to dzień sądu ostatecznego. Jednakże, nie powinien on wywoływać w nas
przerażenia, ale raczej motywować i mobilizować do bycia przygotowanym, do nieustannej
poprawy. Wiemy doskonale, iż wszystko przemija. Świat, w którym żyjemy i jaki znamy, nie
będzie wieczny. Dlatego za pomocą zjawisk natury – kataklizmów wywołujących cierpienie
– zostaje nam przybliżony czas ostateczny. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, które będą
towarzyszyły temu wydarzeniu, mają za zadanie przedstawić Boga jako Pana całej natury.
Toteż nie powinniśmy kulić się w strachu, ale być czujnymi, „podnieść głowy” i patrzeć
z nadzieją na nadchodzące zbawienie.

Dzisiejsza  perykopa jest  dla  nas  przestrogą,  aby  naszego  życia  tu  i  teraz  wraz  ze
wszystkimi  jego  dobrami  materialnymi  nie  uważać  za  najważniejsze  i  jedyne.  Naszym
zadaniem jest raczej trwanie w czujności i ciągłe zadawanie sobie pytania: czy moje życie
jest oczekiwaniem i przygotowywaniem się na dzień sądu? Czy żyję jak na dziecko Boże
przystało?  Czy podnoszę  głowę,  bo  ufam,  że  dostąpię  życia  wiecznego w chwale?  Jeśli
odpowiedź na te pytania jest negatywna, trzeba się pospieszyć i zacząć działać, aby móc
„uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.



INTENCJE MSZALNE 

 

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, ++ Łucję 
i Ryszarda Szczeponik.

 

11:00 Za + siostrzenicę Lidię Pajdak, + siostrę Annemarię 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

29.11.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Roraty: Za + Jarosława Dudek (Msza ofiarowana od rodziny Posiadała i Pustułka)
20:00 Roraty dla dorosłych: W intencji parafian

30.11.2021 WTOREK, Święto św. Andrzeja, apostoła
18:00  Roraty, Msza Święta Zbiorowa:

1) Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Dragon, Helene i Józefa Fikus, + synową Marzenę 
Dragon, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 18 urodzin Szymona Cichorowskiego z prośbą o zdrowie, 
dary Ducha Świętego oraz wszelkie potrzebne łaski w dorosłym życiu.
3) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny
4) Za ++ rodziców Łucję i Waleriana Kowolik, Emmę i Alfreda Nicz, Annę Kowolik, 
++ Piotra i Jana Gawenda, ++ Jerzego i Łucję Dragon, + Urszulę Długosz, 
++ dziadków, za ++ z rodzin Nicz i Kowolik.

01.12.2021 ŚRODA
18:00 Roraty: Za ++ teściów Agnieszkę i Franciszka Szandurskich, + ojca Ernesta Porwoł, 

++ szwagrów Józefa, Jana, Bogdana, za ++ Ilzę, Gerdę i Engelberta i za wszystkich 
++ z pokrewieństwa Szandurski, Porwoł i Biskupek

18:45 Adoracja z rozważaniami i modlitwą w ciszy – WPR „Mamre”
 

02.12.2021 CZWARTEK
18:00 Roraty: Intencja wolna

03.12.2021 PIĄTEK, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Roraty: Za + Roberta Krzyżanowskiego w 30 dzień po śmierci
 

04.12.2021 SOBOTA, Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
08:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
11:00 W intencji górników
18:00 Za + matkę Elźbietę Mainka, + ojca Rajmunda, ++ rodziców Ernę i Rudolfa 

Szczeponik, + brata Ercharda, szwagra Wolfganga, za ++ krewnych i znajomych



05.12.2021 II NIEDZIELA ADWENTU
8:00 W intencji parafian
 

11:00 Za ++ rodz. Grzegorza i Marię Konieczny, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu cierp.
-CHRZEST: Aleksander Gerlich

 

14:30 Nabożeństwo adwentowe
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28.11.2021

• Dziś o godzinie 14:30 zapraszam na Nabożeństwo adwentowe.
  

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

• Rozpoczęliśmy Adwent, a wraz z nim Msze Święte Roratnie. Zachęcamy szczególnie
dzieci do udziału w Roratach, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Jak co roku
proszę  także  osoby  chętne  do  sponsorowania  nagród  dla  dzieci  uczestniczących
w roratach o zgłoszenie się do mnie.
 

• W tym roku chcę także zaprosić dorosłych na specjalne „Roraty dla zabieganych”,
które będą odprawiane we wszystkie poniedziałki adwentu o godzinie 20:00.
 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek od
godziny 17:00 okazja do spowiedzi, natomiast w sobotę o godzinie 8:00 Msza Święta
w intencji czcicieli Różańca Świętego. 
 

• W sobotę  przypada  także  wspomnienie  św.  Barbary,  tzw.  „Barbórka”.  O godzinie
11:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Górników z naszej parafii.
 

• W przyszłą Niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie
 

• W  najbliższym  czasie  jest  jeszcze  kilka  wolnych  intencji.  Można  je  zamówić
w kancelarii parafialnej. (06.12.2021 20:00, 12.12.2021 08:00 oraz 11:00)
 

• Z tyłu kościoła można zakupić:
- świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” duże 15 zł, małe 7 zł.
- kalendarz parafialny na przyszły rok w cenie 20 zł
- opłatki na wieczerzę wigilijną
- od środy będzie można także zakupić lampiony roratnie dla dzieci w cenie 25 zł
 

• Bardzo  proszę  osoby  chętne  do  ofiarowania  choinek,  które  ozdobią  nasz  Kościół
o  zgłoszenie  się  w  zakrystii  i  podanie  adresu.  Przypominam  jednocześnie,  że  do
wycięcia choinki potrzebna jest zgoda urzędu gminy.
 

• Decyzją  Wikariusza  Generalnego,  Księdza Bpa Andrzeja  Iwaneckiego w tym roku
podobnie  jak  w  roku  poprzednim  nie  odbędą  się  tradycyjne  odwiedziny
duszpasterskie, tzw. „Kolęda”. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia chęci przyjęcia
kapłana, jeśli któraś z rodzin tego zechce. Proszę zatem by chętne rodziny napisały na
kartce  swoje  imię,  nazwisko  i  adres  i  wrzuciły  wypełnioną  kartkę  do  skrzynki
wystawionej  z  tyłu  kościoła  do 15 grudnia  włącznie.   Całość  dekretu ks.  Biskupa
zamieszczona jest w gazetce
 

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  dodatek  specjalny  –
kalendarz ścienny na przyszły rok.



WYTYCZNE ODNOŚNIE DO ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH W ROKU
DUSZPASTERSKIM 2021/2022 

 

W związku z  niestabilną  i  dynamiczną sytuacją  epidemiczną w kraju  odnośnie  do
odwiedzin kolędowych w roku duszpasterskim 2021/2022 rekomenduje się rezygnację z ich
tradycyjnej  formy.  Jednakże  decyzję,  co  do  możliwości  przeprowadzenia  ewentualnych
odwiedzin duszpasterskich w domach lub mieszkaniach wiernych podejmuje proboszcz po
konsultacji  z  pozostałymi  duszpasterzami  posługującymi  w  parafii.  Należy  przy  tym
zachować następujące wskazania: 

1.  W przypadku,  gdy  duszpasterze  po  roztropnej  ocenie  sytuacji  nie  widzą  możliwości
bezpiecznego odwiedzania wiernych w ich domach i uznają, że w obecnej sytuacji bardziej
wskazana jest rezygnacja z tych odwiedzin, odprawiane są Msze Święte lub nabożeństwa
kolędowe  w  intencji  parafian  dla  wyproszenia  Bożego  błogosławieństwa  w  czasie
okołobożonarodzeniowym.

2. W razie podjęcia decyzji o odwiedzinach wiernych w ich domach, należy udawać się do
domów lub  mieszkań  jedynie  tych  wiernych,  którzy  w sposób  wyraźny  i  indywidualnie
wyrazili wolę przyjęcia duszpasterza w swoim domu.

3.  W  przypadku  przeprowadzania  odwiedzin  kolędowych  w  domach  należy  nadto
zorganizować  Msze  Święte  lub  nabożeństwa  kolędowe  dla  tych  wiernych,  którzy  mając
uzasadnione obawy lub z innych racji nie mogą przyjąć duszpasterza w swoim domu.

4.  Duszpasterskie  odwiedziny  kolędowe  odbywają  się  w  pełnym  reżimie  sanitarnym.
Zarówno duszpasterz, jak i wszyscy domownicy, mają mieć podczas całej wizyty kolędowej
zasłonięte usta i nos. Duszpasterz udaje się do domów wiernych sam, zaopatrzony jedynie
w  kropidło  oraz  ewentualnie  zaproszenia  i  notatnik.  Obrazki  kolędowe  i  kawałki
poświęconej kredy należy wyłożyć w kościele, aby wierni mogli je zabrać po nabożeństwach
kolędowych.  Celem wizyty  winno być  w tym roku  przede  wszystkim błogosławieństwo
mieszkania i bardziej rozbudowana wspólna modlitwa z domownikami.

Wszystkim Duszpasterzom i Wiernym w tym trudnym czasie, w którym nie ustaje nasza
nadzieja na zwycięstwo nad lękiem, chorobą i cierpieniem, z serca błogosławię. 

 † Andrzej Iwanecki 
Wikariusz Generalny 

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


