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Drodzy Parafianie!
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podał swoim uczniom Chleb, o którym powiedział: To
jest moje Ciało za was wydane”. Składa bowiem samego siebie w ofierze za grzechy ludzi.
Najpierw w Wieczerniku, a następnie w Ogrodzie Oliwnym i na ołtarzu Krzyża.
W konsekrowanym Chlebie ukryte jest całe Misterium – Wydarzenie zbawczej męki,
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W zbawcze Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana wprowadza nas wiara. Uczniowie idący do Emaus wierzyli,
że istnieje jeden jedyny Bóg. Jednakże w Jezusa nie uwierzyli. Szedł z nimi i Pisma im wyjaśniał, ale Go nie poznali
Rozpoznali Go dopiero w geście łamania chleba. Widzieli to już parę dni wcześniej w
Wieczerniku. A teraz ów Nierozpoznany przez nich siada z nimi u stołu „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.” Wtedy otworzyły się im oczy i poznali
Go… I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»”.
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba”
Z przerażonych, poróżnionych między sobą, i zrezygnowanych stali się świadkami Jezusa żyjącego. To On sam dał im poznać, czyli doświadczyć swojej nowej Obecności, radującej serce.
Drodzy! W czasie każdej Mszy św. po przeistoczeniu chleba w Ciało, a wina w Krew
Pana Jezusa, kapłan zwracając się do uczestników liturgii wypowiada
słowa: „Oto wielka tajemnica wiary”. W języku łacińskim – Mysterium fidei – dosłownie tłumacząc: Misterium wiary! Zaiste, nie chodzi tu o jakąś rzecz tajemną, ale o Misterium!
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli wielkanocnej pozwala nam wniknąć głębiej w sens
tej aklamacji, tego wezwania.
Jesteśmy przez samego Jezusa zaproszeni do udziału w tym Misterium. Chciejmy zawsze z wdzięcznością i wiarą uczestniczyć w tym Misterium uobecniającym nam zbawcze
owoce męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Amen.

NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 17
Przemienienie Jezusa
1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana2 i zaprowadził
ich na górę3 wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz4, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu
jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»5 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jezus zbliżył
się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» 8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
Przyjście Eliasza
9 A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie»7. 10 Wtedy zapytali Go uczniowie:
«Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» 11 On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. 12 Lecz powiadam wam: Eliasz
już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy
będzie od nich cierpiał». 13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
Uzdrowienie epileptyka8
14 Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na
kolana, 15 prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 16 Przyprowadziłem go do Twoich
uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». 17 Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i
przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć?9 Przyprowadźcie Mi go tutaj!» 18 Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej
pory chłopiec odzyskał zdrowie. 19 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» 20 On zaś im rzekł: «Z powodu
małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic
niemożliwego nie będzie dla was. 21 <Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko
modlitwą i postem>»
Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania11
22 A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. 23 Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.
Podatek na świątynię
24 Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy12 z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» 25 Odpowiedział: «Owszem». Gdy
wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo
królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych13?»
26 Gdy powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. 27 żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź
pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i
daj im za Mnie i za siebie!»

Intencje mszalne 26 IV – 3 V 2020
III NIEDZIELA WIELKANOCNA (BIBLIJNA) – 26 IV (kolekta na nasz kościół)
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.
PONIEDZIAŁEK – 27 IV
18.00 - za + Małgorzatę Nierobisz, męża Michała i ++ z pok.
WTOREK - 28 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Martę i Stanisława Schuwald,ich
syna Henryka i ++ z pok. Schuwald, Gasz 2) za + Marię, Teodora i Michała Jarocki, Jana,
Katarzynę, Alicję i Pawła Woźny i ++ z pok. 3) za + ojca Henryka Kwieciszewskiego z ok.
ur., dziadków z obu stron, teściową Stanisławę i ++ z pok. 4) za + męża Arnolda Woźnica z
okazji 60 rocznicy ślubu, rodziców, teściów, rodzeństwo, bratowe, Klaudię, dziadków i
zmarłych z pokr. z obu stron, za ++ Elżbietę i Helmuta Langer oraz Elizabeth i Paula Thomanek
ŚRODA - 29 IV
św. Katarzyny ze Sieny, dra K-ła, Patronki Europy
11.00 – za + Joachima Cichorowskiego z racji pogrzebu
18.00 – za + syna Bernarda Sus, rodz. Gertrudę i Michała Kałuża, siostrę Gertrudę i brata
Pawła
CZWARTEK - 30 IV
18.00 – za + Gerarada Tomanek w 30 dz. po śm.
PIĄTEK – 1 V I-szy piątek
18.00 - w int. Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + syna
Dawida; rodz. Renatę i Czesława Kolanek oraz Wacławy i Mariana Kowalczyk,
siostrę Krystynę Cieśla
SOBOTA – 2 V UROCZ. NMP KRÓLOWEJ POLSKI
9.00 - w int. czcic. Różańca św.

I-sza sobota

18.00 – za + Bernadetę Gałązka z ok. ur.., Józefa Bednorz i ++ z rodz. Bednorz, Klossek,
Masarczyk
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 3 V (kolekta na potrzeby Diecezji i Sem. Duch.)
8.00 - za + Roberta, Józefa, Annę i Karola Wicha, Edytę, Emila i Alfreda Wilczek,
Henryka Kudlek
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Floriana w int.
Strażaków i ich Rodzin
do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog., zdr. dla całej
Rodziny z ok. ur. Roberta

Ogłoszenia parafialne
26 IV 2020

1. Dziś Niedziela Biblijna. Zachęcam do czytania Ewangelii wg św. Mateusza.
2. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy
św. niedzielnej oraz w święta nakazane.
3. Transmisja Mszy św. z naszego kościoła w niedziele g. 11.00
4. Na czas kwarantanny Msze św. i nabożeństwa z katedry gliwickiej będą transmitowane
pod adresem www.tvimperium.pl
5. Również na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
6. Kościół jest otwarty codziennie. Jeśli jest zamknięty w ciągu dnia to tylko na czas odprawienia Mszy św.
7. Ofiary za intencje mszalne będzie można składać po epidemii lub przez wpłatę na konto
parafialne. Bóg zapłać za ofiary w ten sposób złożone.
8. Kancelaria nieczynna. W razie potrzebnego dokumentu na telefon.
9. 1 maja I-szy piątek miesiąca nie ma postu od pokarmów mięsnych.
10. W sobotę 2 maja obchodzimy Urocz. NMP Królowej Polski. Msza św. o g. 9.00.
11. Sprzątanie kościoła odwołane.
12. Kolekta dzisiejsza jest na potrzeby naszego kościoła. Za tydzień na potrzeby Diecezji i
Seminarium Duchownego

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

