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Drodzy Parafianie! 
Stojąc dzisiaj wobec Jezusa Króla Wszechświata nie odczuwamy lęku, ale raczej wdzięcz-
ność. Jezus bowiem jako Król dzierżący władzę ustawodawczą przynosi nam Prawo Boże 
jako najpewniejszą, choć nie najłatwiejszą drogę ku szczęściu ziemskiemu i wiecznemu. 

Z wdzięcznością patrzymy na Jezusa, który sprawuje także najwyższą władzę wykonaw-
czą. Wykonał, co zamierzył, czyli wyzwolił nas z niewoli śmierci, grzechu i szatana.  

Dokonał dzieła, z którym żadne inne osiągnięcie doczesnych władców nie może konku-
rować. Od dnia zmartwychwstania Jezusa - Syna Bożego i Syna Człowieczego - przestali-
śmy przypominać żebraków dobijających się do bramy królewskiej. Przestaliśmy być nie-
wolnikami, a staliśmy się dziedzicami. 

Wreszcie serce i umysł nasz wypełnia wdzięczność wobec Króla Wszechświata za 
sprawowanie władzy sądowniczej. Mimo że był sądzony przez ludzi, sam jednak ma naj-
wyższą władzę sądowniczą. Kryterium tego sądu jest posłuszeństwo Jego słowu -„Tak, je-
stem 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 18,37). Jezus sądzi wszyst-
kich sprawiedliwie, nie zważając na osoby i ich funkcje społeczne, polityczne czy religijne.  

Stojąc wobec Jezusa Króla Wszechświata pogłębia się w nas wiara, że ostateczne słowo 
nie należy do śmierci, ale do Boga, który nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. To On 
przez swoją śmierć przywrócił nas do życia, i jak przypomniała nam Apokalipsa, uwolnił 
nas od naszych grzechów, ponieważ nas miłuje! (Ap 1,5). Sam Jezus powiedział o sobie, że 
przyszedł na świat, abyśmy mieli życie i mieli je w pełni, w obfitości (por. J 10,10). 

Podejmujmy więc wysiłek trwania przy Chrystusie, naszym Królu, poprzez pokonywa-
nie naszych słabości oraz pogłębianie wiary i miłości. Wtedy być może doświadczymy cze-
goś podobnego, co stało się udziałem św. s. Faustyny, która zanotowała w Dzienniczku : „O 
serce moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do ciebie? Tak, wiem o 
tym, ale dziwnie pojąć tego nie mogę. O, ale gdyby to tylko król, ale to Król królów, Pan 
panujących. Przed Nim drży wszelka potęga i władza. On dziś przychodzi do mojego serca. 
Jezus uspakaja ją: Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć. Lecz chcę ci po-
wiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię 
Świętą. Każda Komunia Święta czyni cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z 
Bogiem ". 

Z radością więc przyjmijmy i nośmy w sercu - Jezusa, Króla naszego i Zbawcę. Amen. 
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Intencje  mszalne 22 – 29 XI   2015 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA  KRÓLA  - 22 XI               (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + córkę Edeltraudę Kędziora w r. śm. i za + męża 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Cecylii w int. Orga 

              nisty, Chóru, Orkiestry i wszystkich zespołów w naszej Parafii; 

           - za ++ rodz. Eudokię i Stanisława Mazur, brata Józefa i ++ z pok. 
           - w int. rocz. dziecka Natalii Wierdak 
 

14.30 – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla 

 
PONIEDZIAŁEK   - 23  XI    
18.00 – za + Henryka Piernikarczyk, rodziców i teściów 
 

WTOREK  -  24 XI    św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, m.   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + męża Erwina Szyszka,Wilhelma i 
Luizę Szyszka,  córki Hildegardę i Łucję, 3 zięciów i ++ z pok. Szyszka, Frejno 2) za + 
matkę Erykę Szymaczek w r. ur., ojca Ernesta, dziadków Wiktorię i Donata, Matyldę i Józe-
fa i ++ z pok. 3) za + siostrę Rutę w r.śm i rodziców Pasternok 4) za + Józefę i Piotra Sch-
neider i ++ z pok. 5) za + Joachima Skandy (od sąsiadów) 6) za + Eryka i Helenę Musioł, 
Alfreda i Lidię Kałuża, Gertrudę Gansczyk i ++ z pok. 7) za + męża Jan, rodz. Piotra i Ma-
rię Najbar, Annę i Macieja Barszczak i ++ z pok. 
 
ŚRODA  -   25  XI          MSZA  DLA  DZIECI           
18.00 – za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, dziadków Blach, Grzegorczyk, bra 
             ta Gintera, bratową, bratanka i pok. z obu str.   
 
CZWARTEK  - 26  XI                  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY    
18.00 – za ++ rodz. Katarzynę i Michała Koperwas, Józefa i Hildegardę Mainka, dziadków   
             i krewnych 
 
PIĄTEK  -  27  XI    
18.00 – za + Wendelina Długosz, Helmuta Höppner, Annę Thiller, Stefanię Hajda,  
             dziadków Długosz, Hajda, Gogolin i ++ z pok. 
 
SOBOTA  -  28  XI    
 

18.00 – za + męża Grzegorza Konieczny, jego rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Reben 
             stok, szwagrów, dziadków i ++ z pok. 
I NIEDZIELA  ADWENTU  - 29 XI               (kolekta na nasz kościół) 
 8.00 – za + Alfreda Skandy, rodz. Skandy, Szczeponik, pok. Skandy, Szczeponik, Woźnica 
 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Mike,  
                                                                        brata Józefa, ++ dziadków i pok. z obu stron 

14.30 –  nabożeństwo  z poświęceniem wieńców adwentowych, świec i opłatków    



                            

Ogłoszenia parafialne 

22 XI 2015 

 

 
1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30 ku czci Chrystusa Króla.  
2. Jutro w poniedziałek po Mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych. Zapraszam. 
3. W środę Msza św. dla dzieci a w czwartek Msza św. dla młodzieży.  
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Jak co roku zwracam się z prośbą o sponsoring 

drobnych nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.  
5. Do nabycia są kalendarze i lampiony adwentowe po 20 zł. 
6. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 28 XI - Kowalczyk, Skotnicki, Lisek, Pabis, Ma-

kuch, Pajdak, Wolny, Wolny, Miczka. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym 
dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

7.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 

Christus vinicit! Christus regnat!Christus imperat! 
Chrystus Królem! Chrystus Panem! Chrystus Władcą nam ! 

 
Św. Jadwigo, módl się za nami! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:  we wtorek 18.30 – 19.00,  w czwartek 9.00 – 9.30   tel.: 32233 68 16 

Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 

Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CARITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502  


