31.1.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
7:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (3).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (22).
17:30 W int. Ireneusza z ok. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i
łaskę zdrowia.
Konc. W int. Edyty Masztalerz z ok. 78 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i
z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jubilatki i całej
rodziny.
1.2.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (4).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (23).
17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość
dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++
kapłanów naszych kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych.
Konc. Za ++ Stanisławę Radłowską w 22. rocz. śmierci i jej męża Czesława o łaskę nieba.
2.2.2018 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ
GROMNICZNEJ
7:00
Za ++ Czesławę i Stanisława Chirowskich i syna Mirosława.
Konc. Za + Stanisława Mosur – gregorianka (5).
Konc. Norberta Nowaka – gregorianka (24).
17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i
nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.
Konc. Za ++ Marię i Józefa Gut, ich dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące o radość nieba.
3.2.2018 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na
wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż
Różańcowych.
Konc. Za ++ męża Feliksa Srebrnego w 25. rocz. śmierci, rodziców z obu stron oraz
rodzeństwo o łaskę życia wiecznego.
Konc. Za + Stanisława Mosur – gregorianka (6).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (25).
17:30 W int. Jadwigi Balińskiej z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i
z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. W int. Danuty z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o
dalszą opiekę Bożą i zdrowie.
Konc. W int. Jakuba Jankowskiego z ok. 19. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego na maturze oraz w
pewnej, Bogu znanej intencji.
4.2.2018 NIEDZIELA – PIATA ZWYKŁA
8:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (7).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (26).
10:00 Za ++ rodziców Mariannę i Kazimierza Karolewskich w 12. i w 2. rocz. śmierci o
łaskę nieba.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Amelia Kowalczyk.
11:30 W int. Małgorzaty i Krzysztofa Janerków oraz Małgorzaty i Romana Kamczyków w
30. rocznice ich ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże w małżeństwach i rodzinach (Te Deum).
17:30 Za ++ rodziców Anielę z okazji urodzin i Franciszka Buryło.

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

Rok Ducha Świętego
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 28.1.-3.2.2018
Stańmy przed obliczem Pana z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Dziś o godz. 11:30 msza św. dziękczynna za Kolędę w Parafii w intencji
Rodzin i okazja do złożenia ofiary kolędowej. Mszy św. towarzyszyć będzie i z
koncertem kolęd i pastorałek wystąpi orkiestra dęta z Brzezinki. O godz. 17:00
ostatnie nabożeństwo kolędowe.
Rozpoczynają się ferie zimowe. Do 10. lutego włącznie nabożeństwa
połączone będą ze mszą św. wieczorną, a kancelaria czynna będzie tylko w piątki
w stałych godzinach. Nie będą odbywać się spotkania grup parafialnych.
W czwartek – Pierwszy miesiąca – po mszy św. wieczornej do godz. 19:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek – Pierwszy miesiąca – przypada święto Objawienia Pańskiego –
Matki Bożej Gromnicznej i Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. z
poświęceniem gromnic o godz. 7:00 i 17:30. Od godz. 9:00, wyjątkowo w piątek,
chorych odwiedzi o. Proboszcz. O godz. 17:00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej.
W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
O godz. 7:00 msza św. w intencji Róż Różańcowych, a następnie modlitwa
różańcowa ze zmianą tajemnic Różańca św. Od godz. 8:00 chorych odwiedzą o.
Lotar i o. Igor. Na godz. 9:00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców do pomocy
przy rozebraniu Stajenki Betlejemskiej.
Składamy podziękowanie za ofiary na remont placu kościelnego. W ubiegłą
niedzielę złożono na ten cel 4238,12 zł.
Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego.
Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego czasu ferii, a dzieciom i
młodzieży oraz ich rodzinom owocnego i bezpiecznego wypoczynku.
Żegnamy parafian: Rajmund Michalski (1959). Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.

BEZ DUCHA ŚWIĘTEGO KOŚCIÓŁ PRZESTANIE ISTNIEĆ
Największa nowość zaistniała w życiu i refleksji
Kościoła po Soborze Watykańskim II ma konkretną nazwę:
to Duch Święty. Nasz sposób modlitwy, myślenia i
funkcjonowania w Kościele zmienia się tak, że Duch coraz
bardziej staje się w tych obszarach siłą napędową. Tak ma
być.
Duch musi pozostać kluczem dla istnienia i misji
Kościoła, jeżeli jako wspólnota wierzących mamy mieć
wpływ na ten świat. Aby tak się stało, potrzeba nam Kościoła o wiele bardziej
wywodzącego swoją myśl i działanie z Biblii i o wiele bardziej ustawiającego
życie według Ducha - Boskiego autora Biblii - w samym centrum.
Ducha, który czyni Chrystusa znanym i umacnia wszelkie autentycznie
chrześcijańskie życie i doświadczenie. Nasza pozycja w Chrystusie jest zawsze
ukazywana jako aktywność Ducha i Jego obecność.
Doświadczenie Jego przychodzenia nie jest abstrakcją, lecz czymś, co czyni
życie wierzącego skutecznym. Sposób Jego wkraczania w życie jednostki i w
codzienne życie wspólnoty jest dynamiczny. Duch to osobowa Boża obecność.
Jest On Duchem Boga i zarazem Duchem Jezusa.
Rola Ducha jest centralna, skoro wyznacza On ramy sięgające czasów
ostatecznych. To Duch jest źródłem wszelkiej autentycznej duchowości, która
zakłada modlitwę w Duchu oraz modlitwę umysłem. Obecność Ducha włącza
charyzmaty, pomaga budować wspólnotę, gdy wierzący gromadzą się, by wielbić
Boga. We wspólnotach Kościoła Duch pełni rolę fundamentalną. Bycie
wierzącym to nic innego, jak chodzenie w Duchu, bycie przez Niego
umacnianym, obfitowanie w nadzieję, życie w radości, nieustanna modlitwa,
samoopanowanie, chodzenie z czystym sumieniem, wgląd w wolę Bożą i
wytrwałość w obliczu trudności. Chodzący w Duchu prowadzą święte życie,
ponieważ On umacnia ich etyczne życie we wszystkich wymiarach.
Dynamiczne doświadczanie życia w Duchu zostało w toku historii praktycznie
zatracone. Dziś najczęściej stajemy się chrześcijanami przez to, że urodziliśmy
się w chrześcijańskich domach - znacznie rzadziej z powodu nawrócenia na
wiarę w wieku dorosłym. Tracimy tym samym elementarne doznanie, jakim jest
proces nawrócenia. Prowadzi to do stopniowego zatracania natury życia w
Duchu, a ostatecznie do zmarginalizowania roli Ducha w całym życiu Kościoła.
Brak żywego doświadczenia obecności Boga w mocy Ducha sprawia, że
popularność zdobywają quasi-religie o podłożu scjentystycznym. W sytuacji
nieobecności Boga człowiek przez te ruchy zaczyna się zajmować samym sobą i
rozwijać wiarę we własny potencjał oraz zainteresowanie tym, co przekracza
zwyczajność, za czym może stać okultyzm.
To, co z biegiem czasu nie zostało zatracone, to sama doktryna. Pozostała ona

wyraźnie widoczna w wyznaniach wiary i modlitwach. Jednakże akcent na takie,
a nie inne jej wyrazy doprowadził na przestrzeni historii do zubożenia lub zaniku
pierwotnych, cennych form duchowej aktywności. W praktyce słowo prorocze
sprowadzone zostało do przygotowanych kazań. Języki generalnie jakby
przestały istnieć. Modlitwa w Duchu sprowadziła się do doskonałych rytów
liturgicznych, a spontaniczność wielu dała miejsce działaniu kilku. Zubożenie to
skutkuje trwającą słabością poszczególnych członków Kościoła.
Mimo przyjęcia dziś przez Kościół nowej wizji, trwa coraz powszechniejsze
wołanie o faktyczne odzyskanie wizji życia chrześcijańskiego. Jest to wizja
związana w istocie z życiem w Duchu, które jest dynamicznie doświadczane i w
pełni zintegrowane z życiem całego Kościoła - wizja życia stale zorientowanego
na sprawy ostateczne, na przyjście Pana.
Potrzebujemy Ducha, aby do naszych obecnych instytucji, teologii i liturgii
tchnął On życie. Potrzebujemy Go, abyśmy nie pogrążyli siebie w procesie
burzenia i budowania nowych instytucji. Potrzebujemy Ducha, aby był
natchnieniem do powstania rzeczy nowych, ale też, aby wydobył nowość z już
istniejących. Aby udzielił Ludowi Bożemu doświadczenia jedności
przekraczającego podziały konfesyjne.
INTENCJE MSZALNE 28.1.-4.2.2018
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
dla nich.
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 6. rocz.
śmierci i wujka Franciszka Oryszczyn.
Sakrament chrztu św.: Tymoteusz Gruberski.
17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (19).
29.1.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w
int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.
Konc. Za + Stanisława Mosur – gregorianka (1).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (20).
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.
30.1.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. HIACYNTY MARISCOTTI, DZIEWICY
7:00
Za + Stanisława Mosur – gregorianka (2).
Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (21).
17:30 Za ++ Irenę i Tadeusza Plesnar, rodziców i rodzeństwo, aby dobry Bóg przyjął ich do
nieba.
Podczas ferii kancelaria 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

