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Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Dz 1, 1-11)
2. czytanie (Ef 1, 17-23)

Psalm (Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9)
Aklamacja (Mt 28, 19. 20)

Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jedenastu ucznió w udało się do Galilei na gó rę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektó rzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemó wił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń czenia świata».
* * * * *
W perspektywie wniebowstąpienia relacja ucznió w
ze Zmartwychwstałym jest nacechowana wyraźnym
onieśmieleniem i niepewnością. Teraz zdają sobie sprawę, że
Jezus jest nie tylko ich Nauczycielem, lecz nade wszystko Panem i Chrystusem. Oddają
Mu więc pokłon - hołd, któ ry składa się samemu Bogu. Jezus nie wybrał
herosó w: jedenastu - to ludzie z krwi i kości ze wszystkimi słabościami
i ograniczeniami. Kró tkie wyznanie to potwierdza: "niektó rzy jednak wątpili (nie
dowierzali)". Jedynym ich atutem była dyspozycyjność – stawili się na umó wione
z Jezusem spotkanie "na gó rze".
Ewangelista wyraźnie zaznacza, że do symbolicznej liczby dwunastu ucznió w
brakuje jednego. Apostołowie zostali swego czasu powołani w Galilei, lecz tamto
pierwotne powołanie domaga się dopełnienia. Teraz, po kilku latach życia z Jezusem,
ci, któ rzy przy Nim pozostali są już uformowani do uniwersalnej misji. Mają zanieść
orędzie Ewangelii "do wszystkich narodó w" i udzielać chrztu "w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego". Zwykli, prości Galilejczycy mają przekazywać wszystko, czego
sami nauczyli się od swojego Nauczyciela i Mistrza. Biorąc pod uwagę ich ludzkie
możliwości było to zadanie niewykonalne.

A jednak - co potwierdza historia Kościoła - ewidentnie się z tego zadania
wywiązali. Jak to było możliwe? Wykonywali nie swoją misję, lecz misję zleconą im
przez Jezusa! Działali nie swoją mocą, lecz dzięki otrzymanej władzy od Niego. Nie
uczone wywody, ani odpowiednie nakłady materialne poniosły chrześcijań stwo na
krań ce świata, lecz siła przekazu i świadectwa własnego życia ucznió w i ich osobista
relacja z Jezusem. Zresztą On sam upewnił ich, że w tym posłannictwie nie będą zdani
sami na siebie. Obiecał, że będzie wśró d nich obecny i pośle im Wspomożyciela
(Ducha Prawdy). Misja ewangelizacji świata dokona się mocą Ducha Świętego, a oni
będą tego świadkami.
Jezus urodził się w Betlejem jako zapowiadany Emmanuel, to znaczy "Bó g
z nami", a odchodząc do nieba zapewnił: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
koń ca świata”, czyli, że to jest wciąż aktualne. On pozostaje z nam poprzez posługę
Słowa i Chleba. Panowanie Boga na ziemi ma się wypełniać dzięki tej posłudze
ucznió w, gdyż i oni "[otrzymali] władzę w niebie i na ziemi". Jako chrześcijanie
niesiemy to przesłanie w następne pokolenia, by Ewangelii była nieustannie
głoszona.
Emmanuel jest zatem z nami każdego dnia i pragnie, abyśmy stale wracali do
źró deł powołania i misji, abyśmy się nimi na nowo uradowali i zachwycili. To ma nam
pomó c w podjęciu nowych zadań ewangelizacyjnych, do któ rych Pan nas wzywa:
dzisiaj pozyskiwać ucznió w poprzez świadectwo własnego życia, udzielać
im sakramentó w wtajemniczenia, nauczać wszystkiego, co [On] nam nakazał, a przez
to z radością wejść wraz nimi do chwały nieba.
Panie Jezu, dziękujemy Tobie za świadectwo
męstwa i heroicznej wiary tak wielu świętych i
błogosławionych, którzy swoje życie oddali ze względu na
umiłowanie Twego Najświętszego Serca. Pragniemy przez ich wstawiennictwo
wypraszać wszelkie potrzebne łaski dla naszych rodzin, bliskich oraz krewnych.
W naszych modlitwach bliski nam jest nasz patron oraz wielki orędownik naszej
ojczyzny, św. Jan Paweł II, który nieustannie nas wzywa i błogosławi z okna
niebieskiego, abyśmy codziennie nasze serca otwierali na Chrystusa, aby On prowadził
nas przez ziemskie życie do Domu Ojca.
Panie Jezu dodaj nam potrzebnej siły i światła Ducha Świętego, abyśmy zawsze
odważnie krocząc po drogach świata spoglądali w górę, gdzie Ty na nas spoglądasz
i radujesz się każdym naszym krokiem na drodze wiodącej do życia wiecznego. Obdarz
swoim pokojem i wrażliwością wszystkich tych, którzy umierają i cierpią z powodu
różnych chorób na całym świecie , daj im upragnione szczęście obcowania z Tobą. Ojcze
Najlepszy obejmuj nas nieustannie swoją władzą, która jest służeniem bliźnim
i wspieraj w trudach doczesnego życia, abyśmy wszyscy kiedyś mogli z tęsknotą wtulić
się w Twoje Miłosierne ramiona. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W wieczornej modlitwie przypomnij sobie wszystkie
osoby, którym zawdzięczasz wiarę, powołanie i rozwój
relacji z Chrystusem. Podziękuj za nich Bogu! Pomódl się
za tych, którzy odeszli już do Pana. Oczekując na Zesłanie Ducha Świętego proś
Chrystusa, aby nigdy nie zgasła w tobie drogocenna iskra nieba, którą On przez Swego

Syna zapalił na ziemi. Bądź dzielnym i mężnym świadkiem, a otrzymasz wieniec życia,
który w owym dniu wręczy ci Pan (por. Ap 2,10).
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Święcenia Kapłańskie!

Wigilia Zesłania Ducha Świętego to w naszej diecezji zawsze okazja do
dziękowania Panu Bogu za dar kapłań stwa i dar nowych kapłanó w, któ rzy w ten
dzień przyjmują święcenia. My, kapłani, zawsze razem gromadzimy się w ten dzień
w katedrze gliwickiej by modlić się za diakonó w, któ rzy przyjmują z rąk Biskupa tę
posługę. W tym roku nie będzie nam dane uczestniczyć w tym jakże ważnym dla
naszej wspó lnoty diecezjalnej wydarzeniu, ze względu na obostrzenia związane
z epidemią koronawirusa. Pierwszy raz w naszym kapłań skim życiu będziemy łączyć
się z kandydatami do święceń tylko duchowo a nie fizycznie poprzez udział
w uroczystej liturgii. Bp Jan Kopiec w odezwie wyjaśnia, jak będzie wyglądała w tym
roku uroczystość i prosi o modlitwę za diakonó w.

Czcigodni Współbracia w kapłańskiej posłudze,
Drodzy Diecezjanie!
Każdego roku czas wiosenny, w blasku Zmartwychwstałego Zbawiciela, zwiastuje
wyczekiwany termin udzielania święceń kapłań skich nowym zastępom świadomie
przygotowanych
kandydató w
do
tej
posługi,
absolwentó w
naszego
Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego z siedzibą w Opolu.
W takim momencie zwykle ożywa wdzięczność za dar nowych kapłanó w oraz
nadzieja, że posługa wiary w naszych parafiach będzie kontynuowana, a bogactwo
łaski sakramentó w oraz mądrości Dobrej Nowiny o zbawieniu, przekazane przez
Zbawiciela Kościołowi świętemu, nie dozna uszczerbku. Takie myśli towarzyszą nam
w tej chwili, gdy z radością oczekujemy na dzień 30 maja, wigilię uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, gdy za łaską Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, do
grona prezbiteró w, przez uroczyste święcenia, zostaną włączeni następujący
kandydaci:
1. Michał Paweł Brzezina z parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Gó rach-Lasowicach,
2. Patryk Łukasz Gawłowski z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,
3. Paweł Piotr Kaczmarczyk z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach,
4. Paweł Stanisław Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach,
5. Marcin Mateusz Maciejczyk z parafii św. Andrzeja w Zabrzu,
6. Adam Jó zef Pietrowski z parafii NMP Kró lowej Ró żań ca Świętego w Boronowie,
7. Zbigniew Marian Śniechota z parafii św. Mikołaja w Lubliń cu,
8. Tomasz Michał Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Gó rachStrzybnicy.
Tegoroczna pora wyznacza nam zupełnie odmienne uwarunkowania, dotychczas nam
nieznane. Uwzględniając utrzymujące się obostrzenia w zakresie dopuszczalnej
liczby uczestnikó w zgromadzeń informuję, że święcenia odbędą się o godzinie 10:00
w dwó ch grupach ró wnocześnie. W katedrze gliwickiej przez moją posługę święcenia
przyjmie czterech kandydató w: Paweł Korlaga, Marcin Maciejczyk, Zbigniew
Śniechota i Tomasz Wolnik. Natomiast biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki będzie

szafarzem święceń w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach dla kandydató w: Michała
Brzeziny, Patryka Gawłowskiego, Pawła Kaczmarczyka oraz Adama Pietrowskiego.
Taki podział jest podyktowany ograniczoną liczbą osó b mogących uczestniczyć
w podniosłych obrzędach. Z tego względu proszę o wyrozumiałość i zaproszenie
nieprzekraczalnej liczby 25 gości dla poszczegó lnego kandydata. Serdecznie proszę
o godny udział w tej wyjątkowej chwili i zastosowanie się do wyznaczonego
porządku w świątyniach.
Gorąco polecam modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanó w, by byli
otwarci na podjęcie służby dla Kościoła świętego w diecezji gliwickiej, obdarzeni
wrażliwym sercem i umysłem na śpieszenie wspó łczesnemu człowiekowi z nadzieją
prowadzącą ku dojrzałości.
Wasz biskup
+ Jan Kopiec

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

25

Poniedziałek
maja

1. czytanie (Dz 19, 1-8) Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie
przyjmują chrzest
Ewangelia (J 16, 29-33) Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

26

Wtorek
maja

1. czytanie (Dz 20, 17-27) Pożegnanie Pawła z Kościołem w
Efezie
Ewangelia (J 17, 1-11a) Ojcze, otocz swego Syna chwałą

27

Środa
maja

1. czytanie (Dz 20, 28-38) Polecam was Bogu, aby dał wam
dziedzictwo ze wszystkimi świętymi
Ewangelia (J 17, 11b-19) Uświęć ich w prawdzie

28

Czwartek
maja

1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11) Paweł przed Sanhedrynem
Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno

29

Piątek
maja

1. czytanie (Dz 25, 13-21) Zmarły Jezus, o którym Paweł
twierdzi, że żyje
Ewangelia (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła

30

Sobota
maja

1. czytanie (Dz 28, 16-20. 30-31) Pobyt Pawła w Rzymie
Ewangelia (J 21, 20-25) Świadectwo św. Jana Apostoła

31

Niedziela
maja

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym
2. czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13) Duch Święty źródłem
jedności chrześcijan
Ewangelia (J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha Świętego
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