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Drodzy Parafianie!
Czytamy dziś w Ewangelii: „Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył”.
Wszedł do grobu św. Jan, umiłowany uczeń Pański. Wszedł, ujrzał i uwierzył.
I my zatrzymujemy się dzisiaj przy tym grobie. Stajemy obok tego grobu, widzimy, że
jest pusty, czytamy świadectwa o zmartwychwstaniu. I co? Potrzeba tylko jednego, abyśmy
ujrzeli, że grób jest pusty i uwierzyli. Czy jesteśmy gorsi od umiłowanego ucznia Pańskiego? Czy rozumiemy mniej? Czy mniej widzimy? Nie, mniej nie widzimy. Co najwyżej
chcemy mniej zobaczyć. Bo często zmartwychwstanie jest niewygodne.
Tymczasem Chrystus żyje i działa na świecie. Chrystus przemienia – także poprzez swoje
zmartwychwstanie – oblicze tego świata. Chrystus wczoraj, dziś, ten sam także na wieki.
Zmartwychwstał i żyje.
Życzę wszystkim zdrowia i szczęścia – tych szczególnych łask
od Zmartwychwstałego Pana
WAŻNE!!!
• Msze św. są odprawiane wg zamówionych intencji jednakże bez udziału wiernych i przy
zamkniętych drzwiach.
• W czasie odwiedzania kościoła jednorazowo może być w nim 5 osób. W razie nieprzestrzegania tego kościół zostanie w ogóle zamknięty.
• komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:
Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś
rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym
kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
• Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu) w ilości 5 osób.
• Czas komunii św. wielkanocnej od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

Intencje mszalne 12 – 19 IV 2020
NIEDZIELA ZMARWTYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12 IV
8.00 – REZUREKCJA I MSZA ŚW. za Parafian i dusze ++ z kapliczki w Przezchlebiu
11.00 – za poległego brata Alfreda Milan, męża Karola Spende, rodziców, teściów,
rodzeństwo i ++ z pok.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 13 IV
8.00 – Jadwigę, Leona i Wolfganga Smolik, Jana, Helenę i Alojzego Podkowik, dziadków
i pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. ł. z pr. o B. bł. i opiekę Matki Bożej z ok.
25 ur. Sylwii Wienchol z pr. o zdr. i błog. dla całej Rodziny
WTOREK WIELKANOCNY - 14 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Elżbietę Trafiał w rocz. śm., męża
Henryka i ich rodziców 2) za + Wernera Szmidt w 10 rocz. śm. 3) za ++ rodz. Elżbietę i
Helmuta Langer, ojca Arnolda Woźnica, dziadków Hepa, Woźnica, Klyszcz, Langer 4) do
B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. łaski z ok. 50 ur. Anny z pr. o błog. i zdr. dla całej
Rodziny 5) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. łaski z ok. ur. Grzegorza z pr. o błog.
i zdr. dla całej Rodziny 6) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. łaski z ok. ur. Jana z
pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
ŚRODA WIELKANOCNA - 15 IV
18.00 – za ++ rodz. Łucję i Franciszka Miczka, brata Joachima, dziadków Martę i Pawła
Sikora, Joannę i Franciszka Miczka, Annę i Pawła Lis i ++ z rodz. Miczka, Sikora
CZWARTEK WIELKANOCNY - 16 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Łucję i Mariana Fordymackich,
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 2) za + Gerarda
Tomanek (od szwagra Achima)
PIĄTEK WIELKANOCNY – 17 IV
18.00 - za ++ rodz. Angelę i Erwina Latusik, Leokadię i Józefa Wolny, dziadków, szwagra
Horsta Cieślik i ++ z rodz. Wolny, Rum, Latusik
SOBOTA WIELKANOCNA– 18 IV
18.00 – za + Zofię, Teodora, Helenę, Jerzego Korgel i ++ z pok.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 19 IV
8.00 - za + Józefa, Roberta, Annę i Karola Wicha Emila, Edytę i Alfreda Wilczek i Henryka
Kudlek
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;

Ogłoszenia parafialne
12 IV 2020
1. Transmisja Rezurekcji i Mszy św. z naszego kościoła Niedziela Zmartwychwstania
g. 8.00 na You Tube. W Poniedziałek Wielkanocny o g. 11.00

2. Na czas kwarantanny Msze św. i nabożeństwa z katedry gliwickiej będą transmitowane
pod adresem www.tvimperium.pl
Niedziela Zmartwychwstania: Życzenia Bpa Kopca g.945 i Msza św. g.10.00
Poniedziałek Wielkanocny: Msza św. g. 10.00.
3. Również na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
4. W Piątek Wielkanocny nie ma postu.
5. Kościół jest otwarty codziennie do 18.00. Jeśli jest zamknięty w ciągu dnia to tylko na
czas odprawienia Mszy św.
6. Ofiary za intencje mszalne będzie można składać po epidemii.
7. Kancelaria nieczynna
8. Sprzątanie kościoła odwołane.

KANCELARIA: na tel.: 32 233 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 12401343 1111 0000 2359 2502

