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Drodzy Parafianie!
Dzień dzisiejszy w liturgii Kościoła to Niedziela Bożego Miłosierdzia. Wdzięczni jesteśmy
za orędzie o Miłosierdziu Bożym jakie nam przekazała św. Faustyna. Pamiętamy, że to
święto obchodzimy od niedawna. Zwraca naszą uwagę na ten szczególny rys istnienia Boga. Rys – to mało powiedziane to przecież istota Boga. Bóg jest Miłosierdziem.
Dlatego też świętując dziś kolejny dzień wielkanocnego zwycięstwa jeszcze mocniej
chcemy dziękować Bogu. Zachęca nas do tego refren psalmu, który śpiewaliśmy: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Św. Piotr zaś w swoim liście przypomina nam, że Bóg „w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
dla was w niebie”.
Skoro w Bożym miłosierdziu jesteśmy na nowo zrodzeni, tym bardziej się cieszymy,
że jesteśmy dziećmi Miłosiernego Ojca, który daje nam w dziedzictwo niebo. W naszej
mowie potocznej kiedy chcemy przedstawić czyjąś łaskawość, dobroć, poświęcenie to mówimy, że ten ktoś chciałby rąbek nieba uchylić. A tu Ojciec Miłosierny nie tylko, że uchyla,
ale daje nam niebo jak nasze dziedzictwo.
Z wdzięcznością pamiętamy, że stało się to przez mękę i śmierć na krzyżu naszego
Pana. Tam na krzyżu otworzyły się zdroje miłosierdzia, kiedy z przebitego boku wypłynęła
krew i woda. Stąd słowa modlitwy św. Faustyny, które dobrze znamy: "O krwi i wodo która wytrysnęłaś z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas - ufam
Tobie".
Drodzy. Mając na uwadze nasze obecne czasy naznaczone epidemią, ograniczeniami
różnego rodzaju, niepewnością chciejmy przyjąć dalsze słowa św. Piotra bo potwierdzają,
że żywe jest Słowo Boże i skuteczne: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się
o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota …”
Drodzy.
Słyszeliśmy dziś w Ewangelii te znamienne słowa Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” Pamiętajmy o nich. Wierzmy, zawierzajmy siebie i rodziny nasze Bożemu miłosierdziu. Niech zaś nasza wiara na co dzień będzie naznaczona miłością. Tego
dopomina się ta dzisiejsza niedziela, Niedziela Bożego Miłosierdzia.

Intencje mszalne 19 – 26 IV 2020
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; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 75 ur. Stanisława z pr. o błog. i zdrowie dla całej Rodziny
15.00 - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
PONIEDZIAŁEK – 20 IV
18.00 - za ++ rodz. Helenę w rocz. śm. i Franciszka Ibrom i ++ z pok. Ibrom, Fuchsi d. w
cz. c.
WTOREK - 21 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę, Dorotę i Helmuta Miczka, Agnieszkę, Franciszka i Józefa Iwan, dziadków i
krewnych 2) za + matkę Irmagardę Fabryczek w I rocz. śm., ojca Herberta 3) za + Teresę
Wienchol w 30 dz. po śm. 4) za + Joachima Cichorowskiego (od rodziny Woźnica) 5) za ++
rodz. Jadwigę i Wilhelma Woźnica, Łucję i Engelberta Cebula i ++ z pok. 6) za + Ditera
Miczka, rodziców, rodzeństwo, Irenę i Ewalda Lis, brata Oskara, rodz. z obu str., Marię i
Edmunda Biskupek, synów, synowe, Jerzego Jałowieckiego, Teodora Gruszkę, Jadwigę i
Gotharda Musioł i ++ z pok. 7) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. łaski z pr. o
błog. i zdr. dla Rodzin Lis, Strzelczyk, Mazurek
ŚRODA - 22 IV
18.00 – za ++ rodz. Elżbietę i Rajmunda Mainka, Ernę i Rudolfa Szczeponik, brata Erhar
da, szwagra Wolfganga, dziadków Mainka, Szczeponik, Sikora, Cierlitza
CZWARTEK - 23 IV Urocz. św. Wojciecha, bpa i m., głównego patrona Polski
18.00 – za + syna i brata Piotra Wienhol i za + Teresę Wienchol z ok. ur.
PIĄTEK – 24 IV
18.00 - za + męża w dn. ur., córkę i dziadków
SOBOTA – 25 IV św. Marka, Ew.
18.00 – za ++ rodz. Henryka i Elżbietę Kroker, Krzysztofa Bem i ++ z pok.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26 IV
8.00 - za + męża Erwina Szyszka, rodz. z obu str., 2 szwagierki, 2 szwagrów Józefów,
dziadków i pok. Buchta, Szyszka, Florek
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 18 ur. Mateusza z pr. o błog., zdrowie i dary Ducha Św.;
do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog., zdr. dla całej Rodziny z
ok. ur.

Ogłoszenia parafialne
19 IV 2020
1. Transmisja Mszy św. z naszego kościoła w niedziele g. 11.00
dziś jeszcze o g. 15.00 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

2. Na czas kwarantanny Msze św. i nabożeństwa z katedry gliwickiej będą transmitowane
pod adresem www.tvimperium.pl
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. Rozpoczynamy dziś Tydzień Miłosierdzia.
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 lub przez wpłatę na konto
parafialne
7. Kancelaria nieczynna. W razie potrzebnego dokumentu na telefon.
8. Sprzątanie kościoła odwołane.
Przekażmy 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dla naszego parafianina Kuby Hazelbusza.
Numer KRS: 0000248546
Cel szczegółowy: „Jakub HAZELBUSZ”

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

