
11:30 W int. Wojciecha Baran z ok. 49. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

błogosławieństwo i łaski 

Konc. Za ++ Józefę i Wincentego Sysków. 

Modlitwa za dzieci: Pola Maria Kucharska i jej brat Miłosz. 

17:30 Za + Elżbietę Cichecką – int. od Ewy z mamą. 

8.1.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Joachima Bieniek – gregorianka (29). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (29). 

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. 

9.1.2018 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 + Joachima Bieniek – gregorianka (30). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (30). 

17:30 Za + mamę Franciszkę Basiura. 

10.1.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za +rodziców Marię i Pawła Zelba oraz rodzeństwo Jadwigę i Henryka o szczęście 

wieczne. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (1). 

17:30 Za ++ Joachima Garczorz w 1. rocz. śmierci i mamę Marię. 

11.1.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (2). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Lilę Wróbel w 3. rocz. śmierci. 

12.1.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (3). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + mamę Dorotę Dymiańczuk w dniu urodzin. 

13.1.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SOBOTĘ 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (4). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Tadeusza Kaliciaka w 5. rocz. śmierci. 

14.1.2018 NIEDZIELA – DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za + Mariannę Roszkowską w 8. rocz. śmierci i Mieczysława w miesiąc po śmierci oraz 

za ++... 

10:00 Za ++ Danielę i Mieczysława Broda. 

11:30 Do Bożej Opatrzności w int. Celiny i Jarosława oraz ich dzieci z podziękowaniem za 

wiele otrzymanych łask i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha 

Świętego i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ męża Jana Remiszewskiego, rodziców Anielę i Piotra oraz o łaskę zdrowia dla 

Zofii. 

Konc. Za ++ Danutę i Józefa Dyrkacz i rodziców z obu stron o łaskę nieba. 

17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (5). 

Podczas trwania Kolędy kancelaria czynna będzie tylko w piątki 8:00-9:00 

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 Chrztu Pańskiego 

7. stycznia 2017 roku 

Rok Ducha Świętego 
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego 

INFORMACJE BIEŻĄCE 7-14.1.2018 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym 

i mocą. On chrzcić was będzie Duchem Świętym. 

Dziś święto Chrztu Pańskiego. Wspominamy swój chrzest św. i moment 

powołania nas do życia w łasce Bożej. Pamiętajmy w modlitwie o rodzicach, o 

rodzicach chrzestnych i kapłanie, który udzielił nam pierwszego sakramentu. 

Dziś w katedrze gliwickiej podczas mszy św. o godz. 12:30 święcenia biskupie 

otrzyma ks. Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy gliwicki. Módlmy się za 

naszych Pasterzy. O godz. 17:00 nabożeństwo kolędowe. 

W parafii trwa wizyta duszpasterska. W dni powszednie Kolędę 

rozpoczynamy o godz. 16:00, w soboty i niedziele o godz. 15:00. Na furcie 

klasztornej znajduje się woda święcona. Prosimy o przygotowanie stołu z 

obrusem, krzyżem i świecami oraz zeszytów katechezy dzieci i młodzieży. 

Dzwonimy tylko dzwonkiem ręcznym stąd prosimy o oczekiwanie. Kolęda 

dodatkowa w niedzielę 14. stycznia. Prosimy o poinformowanie o wizycie 

duszpasterskiej starszych, chorych i samotnych Parafian. 

Podczas trwania Kolędy nabożeństwa łączymy ze mszą św. wieczorną, nie 

odbywają się spotkania grup parafialnych a kancelaria czynna jest tylko w piątek 

od 8:00-9:00. 

Plan Kolędy na najbliższy tydzień: 

niedziela 7. stycznia ulice: Bł. Czesława numery 14-52 

poniedziałek 8. stycznia ulice: Bł. Czesława numery 54-92 i Szara 

wtorek 9. stycznia ulice: Jagiellońska numery 9-31, 16-24 i Św. Katarzyny 

środa 10. stycznia ulica Jagiellońska numery 30-50 

czwartek 11. stycznia ulice: Krzywa i Zabrska numery 10-20 

piątek 12. stycznia ulica Zabrska numery 22-30, 1-39 

sobota 13. stycznia ulice: Królowej Jadwigi, S. Szczepanowskiego i Olszynki 

niedziela 14. stycznia ulice: Robotnicza numery 3-15a i 6-14, W. Pola i kolęda 

uzupełniająca. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom życzymy obfitości łask Bożych i darów Ducha 

Świętego. Niech błogosławieństwo Boże spocznie we wszystkich domach rodzin 

naszej parafii. 

Żegnamy parafian: Gertruda Drążczak (1959). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju. Amen. 

O SAKRAMENCIE CHRZTU ŚW. W NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia 

w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest 

zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się 

członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół. 

Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez 

który jest wypełniany: chrzcić z greckiego oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; 

zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci 

Chrystusa, z której zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. 

Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym 

w Duchu Świętym”, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z 

Ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Bożego. Obmycie to 

nazywane jest też oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie 

katechetyczne, zostają oświeceni w duchu. Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie 

Słowo, światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, po oświeceniu 

staje się synem światłości i samą światłością. 

Chrzest jest najpiękniejszym i 

najwspanialszym darem Boga... Nazywamy 

go wszystkim, co może być najcenniejsze. 

Jest darem - ponieważ jest udzielany tym, 

którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ 

jest dawany nawet tym, którzy zawinili; 

chrztem - ponieważ grzech zostaje obmyty w 

wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest 

święty i królewski; oświeceniem - ponieważ 

jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ 

zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ 

oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. 

Nieodłącznym warunkiem nowego życia w Chrystusie jakie otrzymujemy w 

sakramencie chrztu św. jest śmierć grzechowi, czyli nawrócenie. Chrzest zatem 

jako nowe życie implikuje w sposób konieczny życie duchowe, przez które 

należy rozumieć życie w Chrystusie, życie wg Ducha Świętego. 

Następstwem „odradzającego obmycia w Duchu Świętym” jest przywrócenie 

człowiekowi synostwa Bożego i uczestnictwo w życiu Osób Trójcy 

Przenajświętszej. Wskutek chrztu w człowieku zamieszkuje Trójjedyny Bóg.  

Dzięki temu nadprzyrodzonemu wyposażeniu chrześcijanin otrzymuje zadatek 

życia wiecznego i obietnicę udziału w Królestwie Bożym na prawach dziedzica. 

Zatem już w chwili chrztu człowiek zostaje wezwany i uzdolniony do świętości. 

Chrzest wszczepia nas w Chrystusa i daje udział w Jego życiu, kształtuje 

wedle Niego i nadaje nam Jego rysy. To ukształtowanie na wzór Chrystusa 

dokonuje się mocą Ducha Świętego, którego On posłał, aby dopełnił w sercach 

wierzących dzieła odkupienia i uświęcenia. Niekiedy mówi się, że Chrystus jest 

życiem duszy. Jest nim właśnie przez Ducha Świętego, który stale z Chrystusa 

bierze i nam daje. 

Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest równoznaczne z wszczepieniem 

w Jego Mistyczne Ciało Kościół święty. Otrzymany na chrzcie charakter 

sakramentalny - osobowość sakramentalna nie tylko wiernych uzdalnia czy 

wręcz konsekruje do sprawowania kultu chrześcijańskiego, ale także 

zobowiązuje do budowania Mistycznego Ciała Chrystusa przez świadectwo życia 

naznaczonego miłością. 

Ochrzczeni mają także udział w proroczej funkcji Chrystusa, która 

zobowiązuje ich do tego, aby szerzyli o Nim świadectwo przede wszystkim przez 

życie wiary i miłości, a także „składanie Bogu ofiary chwały”. 

Ponieważ chrzest na ogół przyjmowany jest w nieświadomości 

niemowlęctwa, dlatego domaga się ciągłego uświadamiania i pogłębiania. 

Uprzywilejowaną do tego okazją jest celebracja Wigilii Paschalnej, podczas 

której dokonuje się odnowienia przymierza chrztu. Każde niedzielne pokropienie 

wodą święconą na rozpoczęcie Mszy św. także przypomina pamiątkę chrztu. Tę 

samą treść wyraża każdorazowe pobożne przeżegnanie się wodą święconą, 

zwłaszcza podczas wchodzenia do świątyni.  

O dowartościowaniu roli chrztu w chrześcijańskiej duchowości świadczy 

m.in. pełne godności obchodzenie dorocznych imienin, powiązane z przeżyciem 

Eucharystii i - jeśli trzeba - przystąpieniem do spowiedzi. Z tym wiąże się 

konieczność poznania daty i miejsca swojego chrztu. 

Przechowywane wśród domowych pamiątek: świeca chrzcielna, biała szata 

czy inne przedmioty mają dla ochrzczonego nie tylko wielką wartość 

emocjonalną, ale także przypominają o godności dziecięctwa Bożego, 

otrzymanego na chrzcie, a zarazem o odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła 

za łaskę chrztu. 
INTENCJE MSZALNE 7-14.1.2018 

7.1.2018 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (28). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (28). 

10:00 W int. Leona i Julii Chirowskich z ok. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i 

Aniołów Stróżów. 


