Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (17).
Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (17).
Konc. Za + Wiesława Kalinowskiego – int. od uczestników pogrzebu.
18.4.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (18).
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (9).
17:30 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (18).
Konc. Za + babcię Stefanię Łabudę w 30. dzień po śmierci o spokój duszy i łaskę nieba – int.
od wnuków.
19.4.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 W int. synowej Beaty i syna Grzegorza z ok. urodzin oraz wnuków Magdaleny i Juliana
z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na każdy
dzień życia.
Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (19).
17:30 Za ++ Bertę i Zbigniewa Kwiatkowskich oraz za ++ z rodzin Marciniak, Plachetka i
Michała Koniecznego.
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (10).
Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (19).
20.4.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (11).
Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (20).
17:30 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (20).
Konc. Za + Wiesława Kalinowskiego – int. od pracowników MZWiK w Nowym Targu.
21.4.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (21).
Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (21).
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (12).
17:30 W int. Stanisławy i Józefa Gicelman z ok. 45. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia.
Konc. Za + Wiesława Kalinowskiego.
22.4.2018 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKANOCY – BIBLIJNA
8:00
Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (22).
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (13).
10:00 Za ++ rodziców i dziadków Zofię Winkelewską w 6. rocz. śmierci i Michała
Winkelewskiego w 22. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ żonę Władysławę Kadłubowską i z rodziny Kadłubowskich.
Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (22).
11:30 W int. Zofii Gryglik z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia oraz w int. syna
Krzysztofa, synowej Anny, siostry Anieli i za + męża Mariana.
Konc. W int. Agnieszki i Wojciecha Kolano z ok. 26. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i
z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Krzysztof Woźniczka.
17:30 Za ++ rodziców Elżbietę Śliwka w 14. rocz. śmierci i Jana Śliwka w 11. rocz. śmierci
oraz za ++ z rodziny o łaskę Miłosierdzia Bożego.
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 Trzecią Niedzielę Wielkanocną – Biblijną
15. kwietnia 2018 roku

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby
i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 15-22.4.2018
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Dziś Niedziela Biblijna – rozpoczyna się X. Tydzień Biblijny pod hasłem
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia
apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o
pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i
głosili odważnie słowo Boże”. W tym tygodniu zaproszeni jesteśmy do lektury
Pisma św., a szczególnie Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Znajdźmy czas
na rozważanie Słowa Bożego, choćby w ramach porannej lub wieczornej
modlitwy. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30
spotkanie Bractwa Pisma św.
We wtorek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Eliasz. Msza św. w jego
intencji o godz. 17:30. Od godz. 16:30-17:30 odbiór strojów komunijnych.
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 i okazja do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz.
18:30 ostatnie spotkanie rodziców dzieci komunijnych – obecność obowiązkowa.
W salkach spotkanie młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej. O godz. 8:30 pierwsza spowiedź św. dla dzieci komunijnych.
W przyszłą niedzielę – Dobrego Pasterza – rozpocznie się Tydzień Modlitw
o powołania do służby w Kościele. Gościć będziemy diakona Ksawerego z
naszego WSD we Wrocławiu.
Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego.
Niech Słowo Boże przenika nasze serca i przemienia je, abyśmy odważnie
wyznawali wiarę w Zmartwychwstałego Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Żegnamy parafian: Roman Szuper (1932) – tato o. Salezego OFM. Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
TYDZIEŃ BIBLIJNY – 15-21.04.2018
Przeżywamy dziś Niedzielę Biblijną, która inauguruje X. już Tydzień
Biblijny. Jego celem jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa
Bożego w życiu Kościoła i osobistym życiu wiernych. Obchody Niedzieli
Biblijnej ubogaci II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pod hasłem
„Weźmijcie Pismo Święte”.
Inicjator Tygodnia Biblijnego Dzieło Biblijne podejmuje apel Benedykta XVI
o potrzebie animacji biblijnej duszpasterstwa: Synod Biskupów zachęcał do
szczególnego zaangażowania duszpasterskiego, by ukazać centralne miejsce
słowa Bożego w życiu Kościoła, zalecając intensywne duszpasterstwo biblijne,
nie jako jedną z form duszpasterstwa, lecz jako biblijną animację całego
duszpasterstwa.
Nie chodzi więc o zorganizowanie paru dodatkowych spotkań w parafii lub
diecezji, ale o zweryfikowanie, czy zwyczajna działalność naszych wspólnot w
parafiach rzeczywiście ma na celu osobiste spotkanie z Chrystusem,
objawiającym się nam w swoim słowie (Verbum Domini nr 73).
Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty Listu do Rzymian do
przeczytania w kręgu rodzinnym i osobistego ich rozważania.
Do czytania prywatnego Biblii poza kościołem przynajmniej raz w roku
przyznaje się 19,2 proc. Polaków, a do czytania codziennego tylko 3,8 proc.
Przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Pisma Świętego niewiele ponad 7 proc.
70 proc. z takich osób, zapytanych o fragment przeczytany ostatnio, wskazuje na
Ewangelie. Ze Starego Testamentu najpopularniejsze są Psalmy.
Mimo słabszej znajomości pojęć związanych z czytaniem Pisma Świętego, co
może oznaczać słabszy poziom biblijnej wiedzy, Polacy dość jednoznacznie
patrzą na Biblię w kategorii wiary, zgadzając się ze stwierdzeniem, że jest ona
żywym Słowem Bożym, przez które Bóg mówi do człowieka. Pomimo opinii o
tym, że Polacy przedkładają spontaniczność ponad planowanie, przynajmniej 50
proc. czytających minimum kilka razy w miesiącu, ma ustalony plan czytania
Biblii. Wielu kieruje się czytaniami liturgicznymi Kościoła katolickiego.
Proponowany na tegoroczny Tydzień Biblijny List św. Pawła Apostoła do
Rzymian został napisany w Koryncie ok. 58-60 r. Pisał ten list pod dyktandem
Apostoła Pawła bliżej nie znany Tercjusz. Kościołowi rzymskiemu doręczyła go
najprawdopodobniej Febe, chrześcijanka z korynckiego portu Kenchry.
List zapowiada wizytę św. Pawła w Kościele rzymskim. Paweł prosi o
udzielenie mu pomocy w zamierzonej podróży do Hiszpanii. Osobowość
Apostoła sprawiła, że tematyka listu wychodząc od spraw osobistych wyraziła

się w przedziwnej głębi wielu zagadnień teologicznych. Pełen urzekającej pokory
i dobroci ton listu ma swoją przyczynę w tym, że św. Paweł pisze do gminy
chrześcijańskiej, której sam nie zakładał. Jakkolwiek fakt rzymskiego pobytu
świętego Piotra jest historycznie uzasadniony, to jednak pominięcie jego imienia
w Rz zdaje się wskazywać, że w czasie pisania tego listu nie było go w Rzymie.
Tematyka listu i obfite wykorzystanie ST już w samej jego konstrukcji oraz w
dowodzeniu wskazują na to, że Kościół rzymski był złożony z liczebnie silnego
środowiska żydowskiego i chrześcijan pochodzenia pogańskiego, którzy wkrótce
zyskali w tamtejszym Kościele większość.
Tematyką i argumentacją list przypomina List do Galatów. Tu i tam wysuwa
się na plan pierwszy zagadnienie sposobu usprawiedliwienia, która to sprawa
stanowi jeden z problemów życia chrześcijańskiego. Temat ten doczekał się w
liście syntezy spokojnej i dojrzałej, opartej na nauce o zbawczym planie Boga,
urozmaiconej hymnami czy argumentami rabinistycznymi.
List do Rzymian mówi o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia, o
stosunku łaski do natury, o grzechu pierworodnym, o istocie wolności
chrześcijańskiej, o roli Żydów wobec Objawienia w obu przymierzach. Skupia
się jednak wokół myśli powszechnego usprawiedliwienia, które dokonuje się
wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Sięgnijmy zatem w Tygodniu Biblijnym do lektury Pisma św., a szczególnie
proponowanego Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
INTENCJE MSZALNE 15-22.4.2018
15.4.2018 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKANOCY– BIBLIJNA
8:00
Za + Małgorzatę Chodola – int. od sąsiadów.
Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (15).
10:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (15).
Konc. Za + Marię Lenczowski z Chicago.
11:30 W int. Błażeja Krasoń z ok. 25. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (6).
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Michalina Marczewska.
17:30 W int. Pauliny Jankowskiej, Bożeny Gębczyk, Michała i Mateusza Mularczyk,
Waldemara Grzegorczyk ok. urodzin o wszelkie potrzebne łaski Boże oraz Jakuba
Jankowskiego z prośbą o dary Ducha Świętego na maturze.
16.4.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (7).
Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (16).
17:30 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (16).
Konc. Za + Kazimierza Ogonowskiego – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (17).
17.4.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (8).
17:30 W int. o. Eliasza z ok. imienin.
Konc. W int. ks. Wiktora z prośbą o łaskę zdrowia.

