
INTENCJE MSZALNE 1-8.1.2017 

8.1.2017 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Karstena Taubert – gregorianka (26). 

10:00 Za + Helenę Niemczyk w 30. dzień po śmierci. 

11:30 W int. Antoniny Rybarz w rocznicę urodzin i chrztu św. z prośbą o opiekę Matki Bożej 

i Anioła Stróża. 

Konc. Za + mamę Franciszkę Basiura. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 W int. Krzysztofa Wojtynek z ok. 5. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Bożą i Anioła 

Stróża. 

9.1.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Leokadię Kasjan – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Karstena Taubert – gregorianka (27). 

17:30 Za + Annę Krybus – gregorianka (1). 

10.1.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Annę Krybus – gregorianka (2). 

17:30 Za + Karstena Taubert – gregorianka (28). 

11.1.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Annę Krybus – gregorianka (3). 

Konc. Za + Karstena Taubert – gregorianka (29). 

17:30 Za ++ syna Tadeusza Kaliciaka w 4. rocz. śmierci i ojca Józefa. 

12.1.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Annę Krybus (4). 

Konc. Za + Karstena Taubert – gregorianka (30). 

17:30 Za + mamę Dorotę Dymiańczuk z ok. urodzin z prośbą o łaskę nieba. 

13.1.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i Wszystkich Świętych o Miłosierdzie 

Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących. 

17:30 Za + Annę Krybus – gregorianka (5). 

14.1.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

17:30 Za + Annę Krybus – gregorianka (6). 

15.1.2017 NIEDZIELA – DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za + Danutę Dąbek – int. od uczestników pogrzebu. 

10:00  

11:30  
17:30 Za + Annę Krybus – gregorianka (7). 

Uwaga!!! Podczas Kolędy oraz podczas Ferii Zimowych kancelaria parafialna czynna w 

piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00. 

Parafia tel. 32 231 38 84, Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na niedzielę – Święto Chrztu Pańskiego 

8. stycznia 2017 

Rok jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich 
Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.1.2017 

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

Dziś po mszy św. o godz. 10:00 z koncertem kolęd wystąpią gitarzyści z 

klasztornej szkoły muzycznej. Mszy św. o godz. 11:30 towarzyszyć będą 

chórzyści zrzeszeni w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. Po mszy św. koncert 

kolęd w wykonaniu chórów – serdecznie zapraszamy. O godz. 15:00 msza św. 

dla FZŚ, RMF i sympatyków duchowości franciszkańskiej. Ze względu na 

trwającą kolędę nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

Trwa Kolęda w Parafii. Odwiedziny Parafian rozpoczynamy o godz. 16:00. 

Na furcie klasztornej znajduje się woda święcona. Na stole z obrusem winien 

znajdować się krzyż i świece oraz zeszyty katechezy dzieci i młodzieży. Prosimy 

o poinformowanie o wizycie duszpasterskiej starszych i chorych Parafian. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę zbiórka na remont placu kościelnego. Mszy św.  

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Kolęda dziś Bł. Czesława parzyste 54-92, Paulińska i Św. Cecylii; w 

poniedziałek Franciszkańska, Królewskiej Tamy 121, Przewozowa, Sportowa 

18-22 i boisko; we wtorek H. Modrzejewskiej, Sportowa 1-16; w środę 

Szczepanowskiego, Olszynki, J. Baildona, Odlewników, Królewskiej Tamy; w 

czwartek Gdańska, Robotnicza, W. Pola; w piątek Kolęda uzupełniająca – 

zgłoszenia w zakrystii, telefonicznie lub na furcie klasztornej. 

W tym tygodniu oraz podczas ferii zimowych nabożeństwa łączymy ze mszą 

św. wieczorną a kancelaria parafialna czynna będzie w piątki w stałych 

godzinach rano i po południu. 

Informujemy Parafian i Gości, że w styczniu są jeszcze wolne intencje. 

Pamiętajmy o rocznicach i jubileuszach rodzinnych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, złożone ofiary i wszelkie 

dobro. Niech Bóg nam błogosławi na każdy dzień rozpoczynającego się 

tygodnia. 
Żegnamy parafian: Józef Donat (1941), Tomasz Undziakiewicz (1991). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO WSPOMNIENIEM CHRZTU ŚW. KAŻDEGO Z NAS 

Święto Chrztu w Jordanie kończy cykl świąt skupionych wokół misterium 

Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które 

wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny 

Misterium Paschalnego (KKK 1171). 

Chrystus kończy okres życia ukrytego i rozpoczyna publiczną działalność. 

Przyjmuje Ducha Świętego, który wyprowadza Go na pustynie i w mocy którego 

spełnia On swoje zbawcze posłannictwo. 

Do tego dnia Chrystus przygotowuje się przez modlitwę. Z Jego modlitwą 

łączyła się Maryją. Łączy się z nią także Kościół. 

Szczególna modlitwa powinna trwać od uroczystości Objawienia Pańskiego 

do niedzieli Chrztu Chrystusa. Dnia 6 stycznia Kościół modli się słowami: W 

tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła mędrców 

do żłóbka; dziś podczas godów woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego 

zbawienia przyjął chrzest w Jordanie. 

Wspomnijmy dziś moment naszego chrztu św. Podziękujmy za rodziców, 

którzy prosili o chrzest św. dla nas, za rodziców chrzestnych, oraz za kapłana, 

który przez chrzest św. udzielił nam łaski, że staliśmy się dziećmi Bożymi. 

100 LAT OD OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 

Fatima wciąż jest przestrogą przed błędami świata. Fatimska Pani ostrzegała 

13 lipca 1917 r., że jeżeli ludzie nie odpowiedzą na Jej wezwanie, wówczas 

Rosja „rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i 

prześladowań Kościoła”. Zło krążące po świecie przyjmuje różne postacie, a 

orędzie z Fatimy wydaje się być odpowiedzią na zeświecczenie współczesnego 

świata. W czasie swojego pierwszego objawienia w Fatimie, 13 maja 1917 r., 

Maryja prosiła: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla 

świata i koniec wojny”. 

Wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej w intencji pokoju jest nadal 

aktualne, a w obliczu wielkiej, globalnej wojny z nienarodzonymi staje się wręcz 

naglące - uważa dr Antoni Zięba, niestrudzony obrońca życia nienarodzonych. 

Zwraca on uwagę, że rok pierwszych objawień fatimskich (1917) to także rok 

zwycięstwa w Rosji rewolucji bolszewickiej, kierowanej przez Włodzimierza I. 

Lenina, twórcę ateistycznego systemu komunistycznego, który swoją 

bezwzględną falą prześladowań doprowadził do 100 milionów ofiar ludzkich w 

skali świata. Niewystarczająco jeszcze nagłośniony jest fakt, że liczba ofiar 

masowych aborcji w skali globu przekroczyła 1 miliard. A XX wiek szczególnie 

wpłynął na tę czarną statystykę: najpierw w 1920 r. w komunistycznym Związku 

Sowieckim „zalegalizowano” zabijanie nienarodzonych dzieci, a potem zaczęto 

innym krajom narzucać tę zbrodniczą wolność, w Polsce - od roku 1956. 

Dr Zięba przypomina, że w Niemczech przed panowaniem Adolfa Hitlera 

obowiązywał całkowity zakaz zabijania nienarodzonych. Zaraz po przejęciu 

władzy przez tego ludobójcę, w 1936 r., wprowadzono „prawną” możliwość 

zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci poważnie chorych lub obciążonych 

wadami wrodzonymi. Wtedy też w Niemczech zaczęto dokonywać eutanazji na 

wielką skalę. Do klasycznej wojny prowadzonej na wielu frontach i do 

eksterminacji podbitych narodów Hitler dołączył wojnę z nienarodzonymi 

dziećmi zniewolonych narodów. 

W krajach zachodnich do lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia życie 

poczętych dzieci chroniło prawo. Potem przyszła legalizacja aborcji na 

Zachodzie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, a także w USA. - Rozszerzana na 

skalę ogólnoświatową wielka konfrontacja życia ze śmiercią trwa do dzisiaj - 

uważa dr Zięba. Aktualne jest zatem wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do 

pokuty i nawrócenia. 

W związku ze zmaganiami cywilizacji życia z cywilizacją śmierci trzeba 

pamiętać, że Matka Boża zapowiedziała w objawieniach fatimskich: „Moje 

Niepokalane Serce zwycięży”. Misja Fatimy nie jest zakończona. Bóg nadal 

poszukuje ludzi gotowych ofiarować się za innych, by ratować świat. 

ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO 

Rok ten rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci 

świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. Jak wskazuje 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 

inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka 

Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 

1050-lecia Chrztu Polski. 

W 2017 roku przypada też 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata 

Alberta. Ta pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa wspierająca 

bezdomnych zajmuje się prowadzeniem schronisk i noclegowni, prowadzi 

kuchnie i łaźnie, organizuje również szkolenia dla pracowników i wolontariuszy. 

Również Sejm ustanowi rok 2017 rokiem Adama Chmielowskiego - św. Brata 

Alberta. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w maju br. Komisja Kultury i Środków 

Przekazu Początkowo rozważany był rok 2016, w którym przypadała setna 

rocznica śmierci świętego społecznika pracującego wśród najuboższych na 

przełomie XIX i XX wieku, jednak na prośbę Konferencji Episkopatu Polski 

przeniesiono ten projekt. 


