INTENCJE MSZALNE 13-20.1.2019
13.1.2019 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.
Konc. Za + Weronikę Kamińską – int. od FZŚ i uczestników pogrzebu.
10:00 Za + Stefanię – gregorianka (12).
11:30 Za ++ syna Tadeusza Kaliciaka, męża Józefa, brata Stanisława, rodziców z obu stron i
za dusze w czyśćcu cierpiące.
17:30 Za ++ Grażynę Zyner i z rodziny Gołaszewskich.
14.1.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 W int. Parafian.
Konc. Za ++ rodziców Marię i Pawła Zelba oraz rodzeństwo Jadwigę i Henryka.
Konc. Za + Stefanię – gregorianka (13).
17:00 Za + Józefę Motyka – int. od bratanków Alicji i Andrzeja z rodziną.
15.1.2019 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 + Stefanię – gregorianka (14).
17:30 Za ++ Krystynę Konik oraz nauczycieli i pracowników Liceum Medycznego w
Gliwicach.
16.1.2019 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH BERARDA I TOWARZYSZY, PIERWSZYCH
MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH

7:00 Za + Stefanię – gregorianka (15).
17:30 Za + Weronikę Kamińską – int. od brata Piotra Szewca z rodziną.
Konc. Za + Józefę Motyka – int. od sąsiadów.
17.1.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA
7:00 Za + Stefanię – gregorianka (16).
17:30 Za + Jana Matejka – int. od uczestników pogrzebu.
18.1.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Stefanię – gregorianka (17).
17:30 Za + Ewę Drobiec w 7. miesiąc po śmierci.
19.1.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
7:00 W int. Stanisława Pawłowskiego z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilata oraz w rodzinach Rojek i
Pawłowskich.
Konc. Za + Stefanię – gregorianka (18).
17:30 Za + Józefę Motyka – int. od chrześnicy Beaty z rodziną.
20.1.2019 NIEDZIELA – DRUGA ZWYKŁA
8:00 Za + Stefanię – gregorianka (19).
10:00 Za ++ rodziców Janinę Fatyga w 22. rocz. śmierci i Adama Fatyga w 11. rocz. śmierci o
łaskę nieba.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Nikodem Batko.
11:30 Za ++ męża Czesława i syna Tadeusza Oleksik, rodziców Helenę i Szczepana Swat,
Zofię, Jana, Helenę, Stanisława i za ++ z rodziny o szczęśliwość wieczną dla nich oraz
w pewnej intencji.
Konc. Za + mamę Czesławę Brusik w 2. rocz. śmierci o dar życia wiecznego w niebie.
17:30 Za + Weronikę Kamińską – int. od siostry Anny z rodziną.
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 Niedzielę Chrztu Pańskiego
13. stycznia 2019 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 13-20.1.2019
Bóg z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające
i odnawiające w duchu Świętym.
Dziś święto Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego. O
godz. 8:00 msza św. z udziałem wspólnoty FZŚ. Po mszy św. o godz. 10:00
Jasełka w wykonaniu Służebniczek i Franciszkanów z Gliwic. Mszy św. o godz.
11:30 towarzyszy Zespół Noet+ z Borek Wielkich. Po mszy św. koncert kolęd i
okazja do wspólnego kolędowania. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego.
O godz. 15:00 ostatnia Kolęda. Odwiedzimy parafian na ul. Sportowej nr 1-16
i kolęda uzupełniająca.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie
ministrantów i Marianek. O godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej.
W przyszłą niedzielę podsumowanie Kolędy 2019. Mszy św. o godz. 11:30
towarzyszyła będzie orkiestra dęta z Bazan. Po mszy św. koncert kolęd i okazja
do wspólnego kolędowania. O godz. 17:00 nieszpory kolędowe. Przed kościołem
zbiórka do puszek na witraże.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Dzisiejsze święto jest okazją, by powrócić do dnia naszego chrztu, kiedy to do
każdego z nas Bóg powiedział: Jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Zanurzeni
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaliśmy wtedy obdarowani
życiem Bożym. Niech Boże błogosławieństwo pomaga temu życiu rozwijać się.
Żegnamy parafian: Jan Matejka (1935), Kazimiera Szlachetko (1928), Maria
Korzeniowska (1943). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość
wiekuista niechaj im świeci. Amen.

CHRZEST JEZUSA – CHRZEST SAKRAMENTALNY CHRZEŚCIJAN
Ewangelista Łukasz relacjonuje: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21 nn).
Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy
uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha
Świętego był od momentu poczęcia Święty i Niewinny. Chrzest sakramentalny
Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu.
Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych
rozpowszechnionych wśród Żydów, miał jednak swoją specyfikę: był dostępny
dla wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem do
pokuty i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, który
dokonuje się w Duchu i ogniu.
Czym był chrzest w Jordanie dla Jezusa? Nie chodziło przecież o chrzest
nawrócenia. Ludzie chrzczeni przez Jana wyznawali swe grzechy. Ewangeliści
notują, że Jezus „natychmiast” wyszedł z wody: nie miał bowiem grzechów do
wyznania. Dlaczego zatem w ogóle chciał być ochrzczony? Najistotniejszą
wskazówką jest dla nas to, kiedy chrzest miał miejsce. W Ewangelii św. Marka
Jezus pojawia się po raz pierwszy właśnie w scenie chrztu! To wydarzenie
wyznacza początek Jego publicznej działalności. O tym, co działo się przedtem,
wiemy niewiele, z kilku zaledwie wzmianek o Jego dzieciństwie.
Przez wiele lat dojrzewała w Jezusie świadomość misji, którą ma podjąć, aż
pewnego dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, którą
dotąd się trudnił, i rozpoczyna tę misję. Możemy się domyślać, że chciał ją
rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego kierunku
życia... Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w wodzie
oznaczało bowiem pozostawienie dawnego życia i wynurzenie się do nowego.
Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu,
porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami
paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. Potwierdzają
to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu Jezusa z wody. Oto
otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz rozlega się głos
Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Co
ciekawe - opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce
zdecydowanie bardziej ze względu na samego Jezusa niż ze względu na
obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście umocnić Go
w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen Ducha), Ojciec
przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie
tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi).

To pokazuje bardzo konkretną prawdę duchową: Bóg najczęściej jest tam,
gdzie się Go nie spodziewamy. Na przykład w kolejce grzeszników do chrztu. Na
przykład tam, gdzie nie ma zbyt wiele świętości. Na przykład tam, gdzie jest
mnóstwo grzechów.
Prawdziwy chrzest Jezusa, ten, z którego my teraz korzystamy i w którym
jesteśmy zanurzeni, odbył się na krzyżu. Chrzest, z greckiego baptisma, znaczy
dosłownie zanurzenie, obmycie. Jezus został zanurzony w cierpieniu i
samotności, skąpany we własnej Krwi. To źródło naszego chrztu. Ale bardzo
ważnym momentem jest chrzest Janowy. Dla samego Jezusa jako człowieka, bo
dostaje potwierdzenie swojej misji, swojego powołania z góry, od Boga.
Dla nas jest z kolei znakiem, że Jezus, czyli Najwyższy Bóg, nasz
Stworzyciel, nie brzydzi się naszego grzechu. On się nie boi podejść nawet do
najgorszego grzechu. Naprawdę te grzechy przezwycięża.
Chrzest sakramentalny jest pierwszym z sakramentów nazywanych
sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Za jego pośrednictwem
dokonuje się jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne przejście człowieka do
nowego i definitywnego życia z Bogiem. Procesowi temu towarzyszy
konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia
człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia.
Charakteryzuje ją otrzymany dar żywotnej siły, której źródłem i dawcą jest
Chrystus. Sakrament ten może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony.
Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę
usprawiedliwienia, która:
- uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania
Go przez cnoty teologalne;
- daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego
pośrednictwem Jego darów;
- pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne.
W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina
zakorzenia się w chrzcie świętym.
Warto przypomnieć sobie czas i miejsce chrztu św., kapłana, który udzielił
sakramentu, rodziców chrzestnych i podziękować Bogu za tę łaskę jak również
pomodlić się za tych, dzięki którym stała się ona naszym udziałem.
Przy udzielaniu chrztu zazwyczaj nadaje się chrzczonemu imię. Gest ten
obrazuje indywidualne i niepowtarzalne wezwanie skierowane do niego przez
Boga, by żył z Nim w jedności i miłości. Jeśli nadto nadane imię jest imieniem
świętego, to dla ochrzczonego staje się on wzorem świętości oraz jego
orędownikiem przed obliczem Boga.

