INTENCJE MSZALNE 3-10.2.2019
3.2.2019 NIEDZIELA – CZWARTA ZWYKŁA
8:00 Za + Jana-Edwina Radwańskiego.
10:00 Za ++ Mariannę i Jana Sitkowskich, Bogdana Prokop oraz rodz. z prośbą o dar nieba.
Konc. Za ++ rodziców Kazimierę Ciąpała, Rozalię i Józefa Stępień i brata Pawła o radość
nieba.
11:30 W int. Marii Ziarno z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum).
17:30 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (5).
4.2.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (6).
17:30 Za ++ męża Feliksa Srebrnego w 26. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron o
łaskę życia wiecznego.
Konc. Za + Otylię Prudło – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Gintera Szyma – int. od uczestników pogrzebu.
5.2.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (7).
17:30 Za ++ Stanisława Kwasiżur, rodziców z obu stron i wnuka Tomasza o łaskę nieba.
Konc. Za ++ Wandę i Zdzisława Steciwków, Paulinę i Karola Sobolewskich o łaskę zbaw.
6.2.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW PIOTRA CHRZCICIELA, PAWŁA
MIKI I TOWARZYSZY
7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (8).
17:30 Za + Jana Matejka w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Janinę Bączek w 2. miesiąc po śmierci.
7.2.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. KOLETY, DZIEWICY
7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (9).
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 o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych.
Konc. Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za + Tadeusza Balińskiego w 8. rocz. śmierci o dar życia wiecznego.
8.2.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Witolda Nawrotek w 2. rocz. śmierci, wych. Pawła Szabat i rodziców z obu stron.
Konc. Za ++ rodziców Helenę i Romana oraz z rodzin Szuper, Brzyski, Bem i Klimek.
Konc. Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (10).
17:30 Za + Tadeusza Jedynaka o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego.
9.1.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 W int. Parafian.
Konc. Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (11).
17:30 Za + żonę i mamę Lilę Wróbel.
Konc. Za + Teresę Śmiglewską – int. od uczestników pogrzebu.
10.2.2019 NIEDZIELA – PIĄTA ZWYKŁA
8:00 Za ++ męża Ignacego Wycisk, córkę Marię, rodziców Wycisk-Czogała, rodzeństwo z
obu stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 Za + Stanisławę Banach.
11:30 Za + Marię Wieczorek w 3. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ Marię Korzeniowską w 30. dzień po śmierci i jej męża Wiesława.
17:30 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (12).

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Niedzielę Czwartą Zwykłą
3. lutego 2019 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 3-10.2.2019
Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Dziś po mszach św. błogosławieństwo świec i wiernych za wstawiennictwem
św. Błażeja, biskupa i męczennika, chroniące przed chorobami gardła. O godz.
17:00 nieszpory niedzielne.
We wtorek po mszach św. błogosławieństwo wody i chleba ku czci św.
Agaty.
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 – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i Komunią
św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:30 spotkania dla młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej.
W tym tygodniu odbędą się spotkania katechumenów – odpowiednio we
wtorek, środę i czwartek.
Prosimy, by odpowiednio wcześniej zamawiać intencje mszalne, zwłaszcza
gdy chodzi o jubileusze, rocznice czy msze św. za zmarłych. Istnieje możliwość
zamówienia mszy św. gregoriańskiej. W związku z zapytaniami Parafian o msze
św. zbiorowe informujemy, że intencje takie będzie można zamówić na każdy
Pierwszy piątek miesiąca, począwszy od marca. Przypominamy, że raz w
miesiącu odprawiane są msze św. za zmarłych poleconych przez składających
ofiarę do skarbony pod figurą św. Franciszka.
Informujemy, że podczas ferii zimowych od 11 do 22. lutego kancelaria
czynna będzie tylko w piątki.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Święty Błażeju niech Twoje wstawiennictwo uwalnia nas od chorób gardła i
wszelkiego innego niebezpieczeństwa, byśmy zawsze mogli składać Bogu
dziękczynienie.

Żegnamy parafian: Bronisław Podhorodecki (1928), Otylia Prudło (1927),
Kazimiera Chazan (1937), Stanisław Komarowski (1949). Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. BŁAŻEJA
Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów.
Po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie
przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosławieństwie
przemawiając: Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o
właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i
pożytek ludzi.
Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tradycja
sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i
opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem
prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Pod
koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o
zachowanie od chorób gardła i języka.
Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan
nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami.
Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o
skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł.
Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej
przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie,
bo nie dotyk ma moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej
wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja.
Po modlitwie błogosławieństwa świec i wiernych kapłan kropi wodą święconą
zgromadzonych oraz świece. Następnie wierni proszący o błogosławieństwo
podchodzą do celebransa, który - posługując się świecami zgodnie z miejscowym
zwyczajem - błogosławi ich mówiąc:
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg
zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.
BEZPŁATNE BADANIA DLA PACJENTÓW
W związku ze zbliżającym się Światowym Tygodniem Jaskry, przypadającym
na okres 10–16.03.2019 r., zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się do
akcji POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA realizowanej przez Polskie
Towarzystwo Okulistyczne.
Jaskra jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu, ponieważ nieleczona
prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Ograniczenie w dostępie do

specjalisty i konieczność skierowań to jedna z barier we wczesnej diagnostyce
jaskry, skutkująca rosnącą liczbą osób niewidomych w naszym kraju.
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w akcji bezpłatnych badań
przesiewowych w kierunku jaskry. Na badania zapraszamy pacjentów, którzy nie
odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie są chorzy na jaskrę. Aby wziąć udział
w badaniu wystarczy znaleźć gabinet w swojej okolicy na stronie
www.tydzienjaskry.pl i umówić się telefonicznie na wizytę.
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Prezes Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego;
dr hab. n. med. Anna Kamińska, Przewodnicząca Sekcji Jaskry.
OSTRZEŻENIE PRZED DZIAŁANIAMI „WSPÓLNOTY JEZU UFAM TOBIE”
DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE LONDYNU,
KTÓRA NIE POSIADA APROBATY WŁADZ KOŚCIELNYCH
Ostrzega się, że członkowie tzw. „wspólnoty Jezu ufam Tobie” oferują usługi
w postaci „modlitwy o uzdrowienie” przez „wstawiennictwo” liderki tejże grupy
nazywanej: „Pani Beata”.
1. Członkowie tej grupy zostali ostrzeżeni w czasie spotkania na terenie
kancelarii parafialnej przez Proboszcza Parafii NMP Matki Kościoła na Ealingu
w Londynie, że dopóki nie otrzymają oficjalnego zatwierdzenia od Ordynariusza
miejsca na działalność prywatnego stowarzyszenia wiernych, o czym w kanonie
312 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego, i nie zostanie zbadana poprawność ich
nauczania i formowania wiernych świeckich, nie mogą podejmować żadnych
działań szczególnie wobec osób objętych szczególną troską społeczną i
medyczną. Jakakolwiek formacja tego typu osób zastrzeżona jest tylko
uprawnionym osobom publicznym, które zostały zweryfikowane przez
odpowiednie władze społeczne.
2. Pomimo ostrzeżenia, członkowie tej grupy oferują usługi nie otrzymawszy
wymaganej aprobaty Kościoła lokalnego, co wpisuje ich w konsekwencje karne
wyrażone w kanonie 1371 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
3. Ostrzega się osoby, które w jakikolwiek sposób zwiążą się z tą grupą, iż
trwanie w sposobie praktykowania życia chrześcijańskiego proponowanym przez
członków grupy nie uznającej zwierzchnictwa Kościoła lokalnego określone jest
jako schizma, o czym w kanonie 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego i prowadzi
do wyłączenia ze wspólnoty Kościoła Katolickiego, o czym w kanonie 1364
Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Duszpasterze parafii pw. NMP Matki Kościoła w Londynie
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

