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Drodzy Parafianie! 
Mowa Piotra, której fragmentu słuchamy podczas dzisiejszej liturgii Słowa, ma 

miejsce kilka chwil po tym, gdy apostoł „w imię Jezusa Nazarejczyka" uzdrowił mężczyznę 
chromego od urodzenia. Wydarzenie to było niezwykłe. Uzdrowienie chromego było skut-
kiem objawienia się mocy Boga przyzywanej „w imię Jezusa z Nazaretu", który kilka tygo-
dni wcześniej nieopodal świątyni został okrzyknięty przez Żydów oszustem i bluźniercą, a 
później wydany na haniebną śmierć. Cud dokonany w imię haniebnie ukrzyżowanego Jezu-
sa musiał szokować obserwatorów.  

Piotr podkreśla, że cierpienie Mesjasza, a nawet Jego śmierć, były wpisane w zapowiada-
ny przez proroków plan Boga. Jednak Żydzi w chwili objawienia się mocy zbawczej woleli kur-
czowo trzymać się „ludzkiej mądrości". 
Człowiek może manipulować słowem Bożym. Nie jest jednak w stanie zamknąć Boga w „klatce 
niemocy". Dowodem na to jest zwycięstwo Jezusa z Nazaretu nad śmiercią i Jego pełen chwały i mo-
cy powrót do tych, który już zdążyli się otrząsnąć po bolesnym „zawodzie" jaki ich spotkał na 
Golgocie. Piotr, który sam przeżył szlak od poczucia klęski i odwrócenia się od Boga, do doznania 
przebaczenia i zwrócenia się ku Zmartwychwstałemu, jest najlepszym świadkiem tego, że Bóg 
wypełnił swój zbawczy plan w Jezusie Chrystusie. Poza Nim nie można znaleźć drogi do ła-
ski. 

W dzisiejszej Ewangelii zastanawiający jest fakt, że zmartwychwstały Jezus najpierw uka-
zuje się nie tym, którzy zamknęli się w Wieczerniku, ale tym, którzy postanowili uciec. To byli 
najprawdopodobniej ci, których najbardziej gorszyło to, co stało się na Golgocie.  

Zmartwychwstały staje pośród nich niejako na gruzach świata, który skrzętnie budowali w 
swoich głowach. Mistrz staje pośród nich delikatnie, nie narzucając się. Tak samo ukazuje się in-
nym uczniom. Każe im czytać teksty Pisma, które dotąd wstydliwie omijali. Tak bardzo nie pa-
sowały one do nauki rabinów o Bogu, który ma przyjść w majestacie i mocy, podobny do najwięk-
szych imperatorów na ziemi, aby rozprawić się z niesprawiedliwością.  

Rozczarowanie i zdziwienie inicjuje drogę ich nawrócenia.  
Zgromadzeni w Wieczerniku uczniowie zrozumieli, że spodobało się Bogu zbawić świat 

przez „skandal krzyża". Zrozumieli też, że bez przyjęcia tego planu w sobie samym, nie można 
stać się uczestnikiem zmartwychwstania. Głoszenie takiej drogi, która później zostanie okre-
ślona jako droga chrześcijańska, to misja wszystkich uczniów, również każdego z nas. 
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Intencje  mszalne 19 -  26  IV   2015 
 
III NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  19  IV              (kolekta na nasz kościół)                 

  8.00 – za + męża Karola Spende, poległego brata Alfreda Milan w r. śm., rodziców, te 
              ściów,  rodzeństwo, pok. Milan, Spende, Szyszka   

                                                     
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:  do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z  
    podz. za otrzym. ł. z ok. 70 ur. Stanisława Koperwas z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 
  - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 91 ur. Agnieszki Wieczorek z pr. o    
     B. bł. i zdr. 
 
14.30 – Nieszpory wielkanocne 
 
PONIEDZIAŁEK   - 20  IV             
18.00 - za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Grzegorczyk, Agnieszkę i Józefa Michalik i pok. 
 
WTOREK    -   21  IV   
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:1) za ++ rodz. Wilhelma i Anastazję Ko-
wolik, teściów, dziadków, szwagierkę Barbarę, 2 szwagrów i ++ z pok. 2) za ++ rodz. Karo-
linę i Teodora Pasternok, siostrę Rutę, dziadków Gurowiec, Pasternok i pok. z obu str. 3) za 
+ Czesława Kolanek w 30 dz. po św. 4) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z 
ok. 80 ur. Leona Szyszki z pr. o B. bł. i zdr.5) za +matkę Eleonorę Suchanek, dziadków 
Wolny, Suchanek i ++ z rodz. Wolny, Suchanek i d. w cz.c.6) za ++ rodz. Elfrydę i Hermana 
Kandzia, Jerzego i Annę Cebula, i ++ z rodz. Kandzia, Cebula, Lot, Droździok i d. w cz.c. 
7) za + matkę Jadwigę w r. śm., ojca Wilhelma Woźnica, rodz. Łucję i Engelberta Cebula i 
++ z pok. Woźnica, Wilczek, Cebula 
 
ŚRODA  -  22  IV             MSZA  ŚW. SZKOLNA 
18.00 – za + ojca Jerzego Klimek, dziadków i krewnych  
 
CZWARTEK  -  23  IV  św. Wojciecha, bpa i m., głównego Patrona Polski  
18.00 – za + ojca Helmuta Höppner, Martę, Feliksa,                  MSZA  DLA  MŁODZIEŻY     
             Wendelina Długosz, Dorotę i Konrada Kubicki i ++ z pok. Höppner, Długosz 
PIĄTEK  -  24  IV    
18.00 - za + męża z dn. ur.  i za + córkę 
 
SOBOTA    -  25  IV   św. Marka,  Ewang.                                                                                                        
18.00 – za + Zofię i Teodora Korgel, 3 synów, córkę, synową, wnuków  i ++ z pok.  
 
IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  26  IV         (kolekta na Diecezję i Semin. Duch.)                 

  8.00 – za + matkę Różę Duraj w r. śm. i ++ z rodz. Duraj, Kamiński 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian:  do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z  
            podz. za otrzym. ł. z ok. 25 rocz. ślubu Kornelii i Waldemara Wienchol  z pr. o B.  
                                                                                                      bł. i zdr. dla całej Rodziny 
14.30 – Nabożeństwo o dar powołań i procesja do krzyża z modlitwą o urodzaje 



Ogłoszenia parafialne 
19 IV 2015 

 
1. Dziś po południu o 14. 30 zapraszam na Nieszpory Wielkanocne. 

 
2. Bierzmowanie naszej Młodzieży będzie we Wieszowie 27 kwietnia o g. 18.00 

 
3. W środę Msza św. szkolna dla dzieci, a w czwartek dla Młodzieży. 
 
4. Zespół Szkół w Kamieńcu ogłasza zapisy do klas gimnazjalnych i dwóch pierwszych 

klas licealnych. 
 
5. Parafia w Karchowicach organizuje pielgrzymkę do sanktuariów alpejskich w dniach 26 

VII – 1 VIII. Zapisy w zakrystii codziennie po Mszy św. do końca kwietnia .  
     Koszt 1450 zł + 70 euro. 
 
6. W sobotę 25 kwietnia pielgrzymka do Trzebnicy. Wyjazd sprzed naszego kościoła o 

g. 6.00 a w Przezchlebiu z przystanków autobusowych o 6.05. 
 
7. Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 25 IV - Nicz, Nicz, Kasperidus, Mike, Mike, Ba-

waj, Gołąbek, Alamoda, Czerwiński. Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  
dniu nie może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

 
8.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W  przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Die- 
      cezji i Semin. Duchownego 
 

 

Zmartwychwstały Panie, Tobie cześć i chwała! 
 

           Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00   czwartek 9.00 – 9.30          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 1240 1343 1111 0000 2359 2502 

 


