2.5.2017 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
9:00
Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (2).
17:30 Za + Tadeusza Kamińskiego w rocznicę śmierci.
Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (22).
3.5.2017 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ N.M.P. KRÓLOWEJ I PATRONKI POLSKI
9:00
Za wstawiennictwem N.M.P. Królowej i Patronki Polski w int. Ojczyzny o pokój i
pomyślny jej rozwój oraz o błogosławieństwo Boże dla rządzących, by prowadzeni
darami Ducha Świętego służyli wszystkim Rodakom.
Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (23).
17:30 Za + Zbigniewa Leżak w 4. rocz. śmierci.
Konc. Za + Henrykę Serek – int. od Czarka z rodziną.
4.5.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (24).
17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby
życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz
za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość dla nich – int.
od Róż Różańcowych.
Konc. W int. o. Floriana Malcherczyka z ok. imienin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w życiu kapłańskim i zakonnym.
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (3).
Konc. Za + Henrykę Serek – int. od Marty i Piotra z rodziną.
5.5.2017 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (25).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (4)
17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata,
parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.
Konc. W int. Pawła z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia.
6.5.2017 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
7:00
W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż
Różańcowych.
Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (26).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (5).
17:30 W int. mamy Ireny Fangora z ok. 86. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
Konc. Za ++ Bronisławę Kijas, męża, syna i zięcia o łaskę Miłosierdzia Bożego.
7.5.2017 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY – DOBREGO PASTERZA
8:00
Leokadię Rychlewską – gregorianka (27).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (6).
10:00 Za + Arkadiusza Pawlica – int. od właścicieli i prac. Eurotel, FDM i BestForYou.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Maja Łęgowik.
11:30 Za + Emila Michalika – gregorianka (1).
17:30 Za + męża Romana Wojakowskiego, rodziców, teścia oraz z rodzin Koperskich i
Krzyżanowskich.
Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, 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 III Niedzielę Wielkanocną – Biblijną
30. kwietnia 2017 roku

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej
Rok św. Brata Alberta
INFORMACJE BIEŻĄCE 30.4.-7.5.2017
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce,
gdy do nas mówisz.
Dziś niedziela Biblijna – rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Postarajmy się w
tym tygodniu pomodlić słowami Pisma świętego. Niech w tym pomoże fragment
wylosowany z koszyka znajdującego się na stoliku pod chórem. Przed kościołem
zbiórka do puszek na diecezjalną i parafialną Caritas. O godz. 17:00
nabożeństwo Słowa Bożego z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Uwaga! Od poniedziałku do środy 1-3 maja msze św. o godz. 9:00 i 17:30.
W poniedziałek rozpoczną się nabożeństwa majowe. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych od poniedziałku do piątku na godz. 18:00, w soboty i
niedziele na godz. 17:00.
We wtorek święto flagi – wywieśmy w tym dniu symbole narodowe.
W środę przypada uroczystość N.M.P. Królowej Polski i jej Głównej
Patronki. O godz. 9:00 msza św. w int. Ojczyzny.
W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunią
św. pod dwiema Postaciami. Od maja do października włącznie czwartkowa
adoracja od godz. 20:00 do 21:00. W tym czasie również okazja do spowiedzi
św. O godz. 19:00 spotkanie RMF.
W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszo piątkowej. O godz. 17:30 msza św. z
homilią. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży.
W sobotę – Pierwszą miesiąca o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, o
godz. 7:00 msza św. w int. Członków Żywego Różańca a następnie modlitwa
różańcowa i zmiana tajemnic Różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O
godz. 10:00 spotkanie Dzieci Maryi. W tym dniu we Wrocławiu Karłowicach
odbędą się święcenia naszych współbraci. Święcenia kapłańskie otrzyma diakon

Gabriel a święcenia diakonatu bracia Klemens i Ksawery. Natomiast w Rudach
święcenia diakonatu przyjmą klerycy Diecezji Gliwickiej. Polecamy kandydatów
do święceń modlitwie Parafian.
W przyszłą niedzielę – Dobrego Pasterza – rozpocznie się Tydzień Modlitw
o powołania do służby w Kościele.
Parafianom i Gościom dziękujemy za każdą ofiarę oraz za wszelką
życzliwość. Prośmy o dary Ducha Świętego, by Słowo Boże było w nas żywe i
skuteczne.
IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY
W niedzielę, 30 kwietnia rozpoczyna się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
Po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie połączona z Narodowym Dniem
Czytania Pisma Świętego, który będzie przebiegał pod hasłem „Weź i czytaj”. To
ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji
Soar i Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad
wybranym fragmentem Słowa Bożego – nad cytatami z „Listu św. Pawła do
Galatów”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050.
rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają
organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
W parafiach odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,2651a), czyli pojedynczych fragmentów Listu do Galatów, by wierni mogli zabrać
je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie
przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji
życiowej. Zachęca się do przywoływania go w codziennej modlitwie.
Co tydzień na facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego –
http://biblista.pl/ukryte/narodowe-czytanie-pisma-swietego/ – będzie drukowany
kolejny fragment Listu do Galatów z odpowiednim komentarzem
egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym.
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Fundacja im. Rodziny Ulmów
„Soar” udostępnią w parafiach specjalnie przygotowany Biuletyn, który
przybliży wiernym List do Galatów oraz pomoże w jego samodzielnej lekturze i
medytacji nad jego treścią. Obok tekstu natchnionego jest w nim zamieszczony
komentarz, objaśnienia geograficzno-historyczne i aktualizacja w odniesieniu do
życia chrześcijan i Kościoła w świecie współczesnym.
Zachęcamy do owocnego przeżywania Tygodnia Biblijnego oraz do częstego
sięgania po słowo natchnione zawarte w księgach Pisma Świętego. Niech będzie
ono pokarmem codziennym oraz światłem, w blasku którego każdy z nas zechce
odczytywać codzienność swojego powołania.
KOMENTARZ DO ROZWAŻANIA GA 1,1-5
W pierwszych słowach Listu do Galatów autor przedstawia swoją osobę
adresatom. Na uwagę zasługuje kilka stwierdzeń. Najpierw podaje swoje imię –

„Paweł”. Zawiera ono w sobie odniesienie do ludzkiej małości. Ale natychmiast
dodaje „apostoł”, a więc osoba mająca misję głoszenia Ewangelii. Kolejne
stwierdzenie dotyczy działania Jezusa Chrystusa i Boga Ojca w jego osobie. To
Boże działanie ma swoje zakorzenienie we wskrzeszeniu Jezusa z martwych.
Apostoł Paweł widzi siebie jako osobę ukształtowaną przez miłość Ojca, która
jest mocniejsza niż śmierć i nienawiść.
Równie ważnym jest więź apostoła z „braćmi”, czyli ze wspólnotą złożoną z
innych uczniów Jezusa. Kierowane do wspólnoty w Galacji słowa Listu są jego
osobistym orędziem, ale zakorzenionym w doświadczeniu wiary innych uczniów.
Pierwszymi darami, które apostoł Paweł przekazuje Kościołem w Galacji, są
„łaska i pokój”.
Łaska to szczodra, płynąca z miłości dobroć Boga. Inaczej mówiąc, miłość
obsypująca wszelkimi dobrami potrzebnymi do dobrego życia na ziemi i do
zbawienia. Pokój to odnowiona więź jedności między Bogiem i ludźmi. Zerwana
przez nieposłuszeństwo Adama, została odbudowana i pogłębiona przez
posłuszeństwo Jezusa Chrystusa.
Obydwa te dary mają swoje źródło w usuwającej grzechy Ofierze
ekspiacyjnej Jezusa Chrystusa. On bowiem wypełniając pełną miłości do ludzi
wolę Boga „wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego
złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego” (w.4).
Wierzę w Kościół apostolski, ale jaką mam świadomość bycia apostołem
Jezusa Chrystusa i Boga Ojca?
Jak jestem zjednoczony ze zmartwychwstałym Panem? Jestem apostołem
niosącym ludziom łaskę i pokój?
Modlitwa: Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją
wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim
zgromadzeniem. A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia;
łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! (Ps 40,11-12).
INTENCJE MSZALNE 30.4.-7.5.2017
30.4.2017 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY – BIBLIJNA
8:00
Za ++ Henrykę i Józefa Kibiłda w 3. rocz. śmierci.
Konc. Za + Henrykę Serek – int. od siostry Teresy i chrześniaka Adriana.
10:00 Leokadię Rychlewską – gregorianka (20).
11:30 W int. Weroniki Kamińskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski
i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie (Te Deum).
Sakrament chrztu św.: Piotr Chrost.
17:30 Za + Arkadiusza Pawlica w 30. dzień po śmierci.
1.5.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
9:00
Za + Henrykę Serek w 30. dzień po śmierci.
Konc. Franciszkę Podwórną (1).
17:30 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (21).
Konc. Za + Emilię Tomaszewską – int. od uczestników pogrzebu.

