INTENCJE MSZALNE 20-27.1.2019
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.
21.1.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7:00 W int. Parafian.
Konc. Za + Stefanię – gregorianka (20).
17:00 Za + Krystynę Nowakowską – int. od sąsiadów.
22.1.2019 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 (21).
17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara i rodziców z obu stron o
radość wieczną dla nich.
23.1.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Stefanię – gregorianka (22).
17:30 W Bogu znanej intencji.
24.1.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA
I DOKTORA KOŚCIOŁA
7:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Lesława Pankiewicz, Gertrudę i Jerzego Potempa, ich syna
Antoniego, synowe Dorotę, Gertrudę i Helenę oraz z rodzin Potempa, Pankiewicz i
Piśniak
17:30 Za + Stefanię – gregorianka (23).
25.1.2019 PIĄTEK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
7:00 W Bogu znanej intencji.
Konc. Za + Stefanię – gregorianka (24).
17:30 Za + Mariana Hryniewicz w rocz. śmierci, z prośbą o szczęście wieczne dla niego.
26.1.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA, BISKUPÓW
7:00 Za + Stefanię – gregorianka (25).
17:30 W int. o. Tymoteusza z ok. imienin.
Konc. Za ++ męża Henryka Barczyka i rodziców z obu stron.
27.1.2019 NIEDZIELA – TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za + Stefanię – gregorianka (26).
10:00 W int. Katarzyny Gaworek z ok. 3. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła
Stróża dla niej.
11:30 Za ++ Eugenię i Bogusława Górecznych w 7. i 26. rocz. śmierci oraz Franciszka
Oryszczyn o radość życia wiecznego dla nich.
Chrzest święty: Wiktoria Woźniczka-Więckowska.
17:30 Za + Józefę Motyka w 30. dzień po śmierci.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Niedzielę Drugą Zwykłą
20. stycznia 2019 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 20-27.1.2019
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Dziś po mszy św. o godz. 10:00 Jasełka w wykonaniu dzieci z Domu
Dziecka sióstr Służebniczek. Mszy św. o godz. 11:30 towarzyszy orkiestra dęta z
Bazan. Po mszy św. koncert kolęd i okazja do wspólnego kolędowania. Przed
kościołem zbiórka do puszek na witraże.
Z racji na trwający w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
zapraszamy na godz. 15.00 do kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul.
Jagiellońskiej 19 na nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupa gliwickiego
Jana Kopca. Z tego powodu nie będzie u nas nabożeństwa popołudniowego.
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 tym dniu imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Tymoteusz.
Msza św. w jego intencji o godz. 17:30.
W przyszłą niedzielę mszy św. o godz. 11:30 towarzyszyła będzie
orkiestra dęta KWK Sośnica. Po mszy św. koncert kolęd i okazja do wspólnego
kolędowania.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Caritas Diecezji Gliwickiej rozpoczyna program paczek żywnościowych dla
potrzebujących, które będą przygotowywane jeden do dwóch razy w tygodniu.
Za każdą z nich będzie pobierana stała opłata 10 zł. Chętni mogą zgłaszać się w
kancelarii lub zakrystii.
Niech Boże błogosławieństwo, które wnieśliśmy do Waszych domów
przyniesie obfite owoce w życiu rodzin Parafii. Niech Duch Święty umocni wiarę
i rozpali miłość, a w serca omdlałe niech wleje nadzieję.

Żegnamy parafian: Ginter Szyma (1940), Zofia Tołkacz (1932). Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego
Prawa od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie
spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i
koncertach.
Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter
uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca,
„który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6). Cenna jest zatem postawa tych, którzy
chcieliby oddać się osobistej modlitwie w intencji jedności chrześcijan. Warto
mieć przy tym świadomość, że wszyscy modlący się o większą widzialną jedność
Kościoła tworzą wspólnotę, nawet gdy modlą się indywidualnie.
Boże, nasza Ostojo,
wychwalamy Cię za Twoje miłosierdzie,
za podtrzymywanie nas w chwilach próby
i ukazywanie Twego światła w godzinie ciemności.
Przemień nasze życie, byśmy stali się błogosławieństwem dla innych.
Daj nam być świadkami Twojej wspólnoty,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Jedyny Boże teraz i na wieki. Amen.
PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019 ROKU
Wizyta Duszpasterska, potocznie zwana Kolędą, trwała w Parafii w dniach od
środy 2. stycznia do niedzieli 13. stycznia 2019 roku. Wizytę prowadziło pięciu
kapłanów: o. Tymoteusz Olsiński – proboszcz, o. Lotar Czora – wikariusz
parafialny, o. Eliasz Opala – duszpasterz, o. Tobiasz Fiećko – duszpasterz i o.
Igor Rybak – duszpasterz i katecheta. Kapłanom w wizycie towarzyszyli
ministranci i Marianki z Parafii.
Wizyta rozpoczynała się w dni powszednie o godz. 16:00, a w soboty i
niedziele o godz. 15:00 i trwała najdłużej do godz. 20:00. W kilku przypadkach
nie udało się zmieścić w wyznaczonym czasie, jednakże i wtedy Kolęda nie
przedłużyła się znacząco.
Celem odwiedzin kolędowych było niesienie do domów rodzin Parafii
błogosławieństwa i słowa krzepiącego. Parafianie mieli również okazję by
wymienić z duszpasterzami swoje opinie na temat wiary, życia parafii, czy też
podzielić się osobistymi przemyśleniami.
Podczas trwania Kolędy nie odnotowano epizodów wykraczających poza
ramy odwiedzin. Duszpasterze w rodzinach, które zaprosili do swoich domów,
byli przyjmowani życzliwie. Uwagę naszą zwróciło również to, że ogólnie
mieszkanie było przygotowane, rodzina zebrana a stół odpowiednio

przygotowany: z obrusem, krzyżem i świecami. W wielu domach była również
woda święcona. Warto podkreślić, że również dzieci i młodzież w znaczącym
procencie mieli przygotowane zeszyty do katechezy. Jest to dowód na to, że
wizytę przyjmowali Parafianie poinformowani oraz uczestniczący w praktykach
religijnych w kościele parafialnym.
Wizytę duszpasterską przeprowadziliśmy w 1047 mieszkaniach. Liczba ta
regularnie spada i tak w 2013 r. odwiedzono 1265 mieszkań, w 2014 r. 1254, w
2015 r. 1209, w 2016 r. 1186, w 2017 r. 1093 a w 2018 r. 1133 mieszkania.
Spowodowane jest to spadkiem ogólnej liczby mieszkańców w Parafii w tych
latach o blisko 300 osób. Ale pewnie też brakiem zainteresowania ze strony
Parafian, choć według kartoteki co roku przyjmują te same rodziny. Wiele
mieszkań pozostaje pustych, w wielu mieszkają osoby, które wynajmują.
Wyrażamy podziękowanie Parafianom za życzliwe przyjęcie nas i za dar
wspólnej modlitwy oraz rozmowy. Składamy podziękowanie za złożone ofiary
na potrzeby kościoła i klasztoru. Średnia ofiara podzielona przez ilość mieszkań
wynosi w tym roku 36 zł. Warto jednak podkreślić, że około 25% Parafian nie
składa ofiary kolędowej. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy czują się
odpowiedzialni za kościół i Parafię. Za zebrane fundusze kontynuować będziemy
między innymi restaurację figur do Stajenki Betlejemskiej – 2 króli, 10
baranków, wołu i osła.
Dziękujemy również za ofiary złożone dla ministrantów i Marianek.
Jednocześnie informujemy, że ofiary pieniężne składane przez Parafian do
skarbonek przeznaczone są dla całej grupy. Na koniec są zliczane i dzielone w
formie wypłaty za każdy kolędowy dzień. Pozostała suma przeznaczona jest na
wspólne wyjazdy oraz sprzęty. Jedynie dary w formie słodyczy są przeznaczone
dla indywidualnego spożytkowania przez dzieci. Zwracamy się z prośbą, by nie
dawać ministrantom pieniędzy do tzw. kieszeni. Niestety na skutek kradzieży
pieniędzy z kasy ministrantów zostały wyciągnięte konsekwencje względem
zawinionych osób.
Dziękujemy za zaproszenia nas do wspólnoty stołu w Waszych domach. Choć
rodziny zapraszające co roku się powtarzają, to jesteśmy w nich mile goszczeni i
wiemy, że reprezentują wszystkich parafian poszczególnych ulic.
Zwracamy się z prośbą, by podjęte podczas Kolędy sprawy związane z
uregulowaniem życia sakramentalnego lub inne związane z życiem religijnym
nie odkładać, ale zwrócić się do Proboszcza w celu ich doprowadzenia do skutku.
Wszystkie tego typu formalności wymagają wizyty w Kancelarii Parafialnej.
Wszystkim Parafianom życzymy obfitości łask Bożych i wszelkiego dobra w
każdym dniu Nowego Roku Pańskiego 2019. Franciszkanie Duszpasterze
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

