22.1.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (13).
17:30 Do NSPJ za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę
zdrowia dla matki i dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie.
Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara i rodziców z obu stron o
radość życia wiecznego.
Konc. Za + Andrzeja Mazurek.
23.1.2018 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. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (14).
17:30 Za ++ Stanisława, Zenobię, Jerzego i sąsiadów z ul. Sportowej.
24.1.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DRA KOŚCIOŁA
7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (15).
17:30 W int. Joanny i pewnej Bogu znanej intencji.
Konc. Za + Krzysztofa Koper, aby dobry Bóg otworzył mu bramy nieba i przyjął do swego
Królestwa.
25.1.2018 CZWARTEK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (16).
17:30 W int. Parafian.
Konc. W int. Eugeniusza Froń z okazji 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszystkie
łaski i z prośbą o błog. Boże na kolejne lata życia dla jubilata i całej rodziny.
26.1.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA, BISKUPÓW
7:00
Za ++ Józefa Mencel i rodziców.
Konc. Za ++ Annę i Ernesta Zimmermann, siostrę Krystynę, brata Gerarda, szwagierkę
Elżbietę, szwagra Stefana o spokój ich dusz.
17:30 W int. o. Tymoteusza z ok. imienin.
Konc. W pewnej Bogu znanej intencji.
Konc. Norberta Nowaka – gregorianka (17).
27.1.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Norberta Nowaka – gregorianka (18).
12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Ewelina Zaborska i Tomasz Miś.
17:30 W int. Agnieszki Pożakowskiej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i za ++
Adelajdę i Ryszarda Skubella.
Konc. Za + Zuzannę Hryniewicz w dniu urodzin z prośbą o przyjęcie jej do Królestwa
Niebieskiego i szczęście wieczne.
Konc. Za + Zofię Jackiewicz – int. od uczestników pogrzebu.
28.1.2018 NIEDZIELA – CZWARTA ZWYKŁA
8:00 Za + Zdzisława Brzezińskiego w 3. rocz. śmierci z prośbą o Miłosierdzie Boże.
Konc. Za ++ rodziców Tymińskich i Gontarewicz, siostrę, szwagra i siostrzeńca o łaskę nieba
10:00 Za ++ rodziców Janinę Fatyga w 21. rocz. śmierci i Adama Fatyga w 10. rocz. śmierci.
11:30 W int. Rodzin, które przyjęły Wizytę Duszpasterską z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.
Konc. Za ++ ojca Bogusława Górecznego w 25. rocz. śmierci, mamę Eugenię w 26. rocz.
śmierci i wujka Franciszka Oryszczyn.
Sakrament chrztu św.: Tymoteusz Gruberski.
17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (19).

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Trzecią Niedzielę Zwykłą
21. stycznia 2017 roku

Rok Ducha Świętego
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.1.2018
Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego
Syna, Jezusa, mogli obfitować w dobre uczynki.
Dziś zbiórka na remont placu kościelnego. O godz. 16:30 charytatywny
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam z
Brzezinki. Ofiarą będzie można wesprzeć Nikodema dotkniętego zespołem
Aperta. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.
W tym tygodniu we wtorek, środę i czwartek odbędą się spotkania dla
katechumenów przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie
ministrantów.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Proboszcz Tymoteusz.
Msza św. w jego intencji z nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa o godz.
17:30. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży oraz grupy RMF.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Od soboty do 11.
lutego z racji ferii nabożeństwa połączone będą ze mszą św. wieczorną, a
kancelaria czynna będzie tylko w piątki w stałych godzinach.
W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. dziękczynna za Kolędę w
Parafii w intencji Rodzin i okazja do złożenia ofiary kolędowej.
Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego.
Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia. Niech Duch
Święty sprawi, abyśmy jako uczniowie Jezusa stanowili jedno.
Żegnamy parafian: Helena Wójcik (1929), Robert Tomala (1971). Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju. Amen.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Trwający Tydzień Modlitw o Jedność wśród wyznawców Chrystusa ma już
ponad stuletnią tradycję obchodzoną w 2008 roku. Stał się on cyklicznym
świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym
świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie
różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI wieku (Ugoda
Sandomierska – 1570 r.). Pierwszą w Polsce organizacją międzywyznaniową był
powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego Związku Krzewienia
Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Ukonstytuowanie się
Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło w Warszawie 15.11.1946 roku.
Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych.
Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz
zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami.
Do PRE należy siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów,
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół
Metodystyczny,
Polski
Kościół
Chrześcijan
Baptystów.
Kościół
rzymskokatolicki współpracuje z PRE w ramach wspólnej Komisji od 1974 r.
23 stycznia 2000 r. sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady
Ekumenicznej oraz Kościół katolicki w Polsce podpisało dokument o
wzajemnym uznaniu chrztu. W ostatnich latach Kościoły w Polsce wydały
wspólne apele o ochronę stworzenia (16.1.2013), o poszanowanie i świętowanie
niedzieli (20.1.2015) i przesłanie w sprawie uchodźców (30.6.2016).
Tegoroczny Tydzień obchodzony jest pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła
się mocą” zaczerpniętym z Księgi Wyjścia 15,6. Materiał został opracowany
przez chrześcijan z Karaibów.
Dzisiejsze Karaiby, biorące swą nazwę od jednego z ludów tubylczych –
Kalinago, dawniej zwanego Karibami – to złożona rzeczywistość. Region
obejmuje terytoria wyspiarskie jak i kontynentalne o bogatych i różnorodnych
tradycjach etnicznych, językowych i religijnych. Stanowią one również złożoną
rzeczywistość polityczną, ze względu na różnorodność ustrojową i konstytucyjną
– od zależności kolonialnych (brytyjskich, holenderskich, francuskich i
amerykańskich) aż po republikańskie państwa narodowe.
Współczesne Karaiby zostały głęboko dotknięte nieludzkim wyzyskiem
kolonialnym. W agresywnym dążeniu do zysków z handlu kolonizatorzy
uruchomili okrutną machinę, umożliwiającą sprzedaż ludzi i ich przymusową
pracę. Praktyki te doprowadziły najpierw do zniewolenia i zdziesiątkowania
tubylców a w niektórych przypadkach do ich zagłady, później zniewolono
Afrykanów i „zakontraktowano” mieszkańców Indii i Chin.

Na każdym etapie system kolonialny dążył do pozbawienia podbitych ludów
ich niezbywalnych praw: tożsamości, godności ludzkiej, wolności i
samostanowienia. Niewolnictwo Afrykanów polegało nie tylko na transporcie
robotników z jednego miejsca do drugiego: uwłaczało ono ludzkiej godności
„uprzedmiotowiło bowiem” człowieka, czyniąc jedną osobę własnością innej.
Uznanie zniewolonego człowieka za cudzą własność otworzyło drogę dalszej
dehumanizacji Afryki, m.in. zanegowania prawa do kulturowych i religijnych
praktyk oraz małżeństwa i życia rodzinnego.
Niestety, w ciągu pięciuset lat kolonializmu i niewolnictwa chrześcijańska
aktywność misyjna w tym regionie, z nielicznymi wyjątkami była ściśle
związana z tym dehumanizującym systemem, a pod wieloma względami
racjonalizowała i wzmacniała go. Podczas gdy ci, którzy zanieśli Biblię w ten
rejon, używali świętych pism, aby usprawiedliwić niewolnictwo, w rękach
zniewolonych stała się ona zapewnieniem, że Bóg jest po ich stronie i
poprowadzi ich ku wolności.
Obecnie karaibscy chrześcijanie wielu tradycji dostrzegają rękę Boga
działającego na rzecz zakończenia niewolnictwa. Jest to jednoczące
doświadczenie zbawczego działania Boga, które przynosi wolność. Z tego
powodu pieśń Mojżesza i Miriam (Wj 15,1-21) uznano za najbardziej
odpowiedni motyw na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018. To pieśń
triumfu nad uciskiem. Na tym motywie opiera się hymn Prawica Boga, napisany
przez grupę roboczą Karaibskiej Konferencji Kościołów w sierpniu 1981 r. Pieśń
stała się „hymnem” ruchu ekumenicznego na tym obszarze i została
przetłumaczona na wiele języków. Prawica Boga, która wyprowadziła ludzi z
niewoli, dając nadzieję i odwagę Izraelitom, nadal przynosi nadzieję
chrześcijanom na Karaibach. Świadcząc o tej wspólnej nadziei, Kościoły
współpracują, aby służyć wszystkim ludom tego regionu, a szczególnie osobom
najsłabszym i zaniedbywanym. Czynią to, posługując się słowami hymnu
„Prawica Boga sieje w naszej ziemi, sieje ziarna wolności, nadziei i miłości”.
INTENCJE MSZALNE 21-28.1.2018
21.1.2018 NIEDZIELA – TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za + Franciszkę Podwórną.
10:00 Za + Czesławę Brusik w 1. rocz. śmierci.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Amelia Ostryg.
11:30 W int. Henryka Milka z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.
Konc. Za + Janusza Skoczylasa – int. od sąsiadów.
Konc. Za + Aleksandra Sikorskiego w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba.
17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (12).
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

