INTENCJE MSZALNE 7-14.4.2019
7.4.2019 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKIEGO POSTU
8:00 W int. Patrycji Wachel z podziękowaniem za sakrament Bierzmowania i z prośbą o łaskę
darów Ducha Świętego podczas egzaminów.
Konc. Za ++ Józefa i Henrykę Kibiłda w 5. rocz. śmierci.
10:00 Za ++ żonę Henrykę Serek w 2. rocz. śmierci i mamę Stanisławę Serek.
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (7).
11:30 W int. Pawła Ciozaka z ok. 14. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej.
Konc. W intencji Bogu znanej (7).
17:30 W int. Teresy Chmielewskiej z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.
8.4.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Romana Szuper w 1. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny.
9:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (8).
17:30 W intencji Bogu znanej (8).
9.4.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (9).
9:00
W intencji Bogu znanej (9).
17:30 Do Miłosierdzia Bożego w int. błagalnej dla mamy.
10.4.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
9:00
Za + Otylię Prudło – gregorianka (10).
11:00 W int. Parafian – zakończenie rekolekcji dla dzieci.
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (1).
11.4.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (11).
9:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (2).
17:30 Za + ojca Władysława Grucela w 32 rocz. śmierci oraz dziadków Grucelów i Streckerów
o szczęśliwość nieba.
12.4.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (12).
9:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (3).
17:30 Za + Sławomira Gajosa.
13.4.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (4).
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (13).
17:30 Za ++ rodziców Jana i Władysławę Omylskich oraz brata Waldemara o łaskę życia
wiecznego.
Konc. Za + Jana Noga w 1. rocz. śmierci.
14.4.2019 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (5).
Konc. Za + Janinę Kałużny – int. od Stanisławy.
10:00 Za + Teresę Hulek.
11:30 W int. Sylwii z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla matki i dziecka.
17:30 Za + Otylię Prudło – gregorianka (14).

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Niedzielę – Piątą Wielkiego Postu
7. kwietnia 2019 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 7-14.4.2019
Przez wiarę w Chrystusa, przez poznanie mocy Jego zmartwychwstania, jak i
udziału w Jego cierpieniach, dojdę do pełnego powstania z martwych.
Dziś rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci. W związku z tym witamy s.
Tatianę Studentową, Adoratorkę Krwi Chrystusa oraz o. Łukasza Tarnowskiego,
Misjonarza Krwi Chrystusa, którzy poprowadzą rekolekcje. Nauki rekolekcyjne
odbywać się będą od poniedziałku do środy. Klasy 0-3 o godz. 9:30, klasy 4-8 o
godz. 11:00. W środę o godz. 10:30 okazja do spowiedzi św. dla dzieci, a
następnie msza św. na zakończenie rekolekcji. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z
kazaniem Pasyjnym.
Dziś do godz. 20:00 w lokalach wyborczych odbywają się wybory do Rad
Osiedlowych. Głosować można na maksymalnie 15 kandydatów stawiając znak
x przy nazwisku kandydata. Polecamy wybory sumieniu i odpowiedzialności
Parafian i mieszkańców dzielnicy.
W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00
dodatkowa msza św. recytowana. Zapraszamy i zachęcamy do pobożności
Eucharystycznej w tym czasie.
W środę o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i Marianek, o godz. 18:00
Bractwo Pisma św.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św. Nie odkładajmy spowiedzi świątecznej na
ostatnią chwilę.
W piątek po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00 nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. O godz. 19:00 Droga Krzyżowa
ulicami miasta. Rozpoczęcie przed naszym kościołem zakończenie przy kościele
Chrystusa Króla.
W sobotę o godz. 6:30 godzinki ku czci NMP. Od godz. 8:00 przedświąteczne
odwiedziny chorych. Można zgłosić nowych chorych do świątecznych
odwiedzin. O godz. 16:00 nauka dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem
chrztu św. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

W przyszłą niedzielę przed mszami św. zespół Caritas rozprowadzał będzie
Palmy. Będziemy je święcić na każdej mszy św. Procesja z palmami odbędzie się
przed mszą św. o godz. 11:30 i rozpocznie się przed kościołem. Prosimy o
bukszpan do palm, który przynieść można do wieczora w czwartek.
Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną z filmem CD o św.
Ignacym Loyoli.
Informujemy, że o. Lotar Czora, nasz wikariusz parafialny jest nominowany
do tytułu Bohatera Katechezy
O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud
grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego. O mój Jezu, przebaczenia i
miłosierdzia przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.
Żegnamy parafian: Krystyna Tomczyk (1943). Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
ZASŁANIANIE KRZYŻY
Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności
i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze,
symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać.
Przed soborową reformą kalendarza liturgicznego V niedziela Wielkiego
Postu rozpoczynała tzw. okres pasyjny. Teksty liturgiczne i czytania biblijne
akcentowały temat męki Chrystusa. W tę niedzielę we wszystkich kościołach
zasłaniano krzyże, obrazy a nawet ołtarze. W odnowionej liturgii Wielkiego
Postu zwyczaj ten pozostawiono w zależności od decyzji Konferencji Episkopatu
danego kraju. W Polsce został on zachowany.
Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach
zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”. W wiekach wcześniejszych nie
pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na
początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i
podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze,
symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie
stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia
wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych
do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia. Od XVIII wieku
ołtarze zasłaniano tylko podczas dwóch ostatnich tygodni, czyli na okres
pasyjny.
Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z
XIII wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego zwyczaju. Biskup Wilhelm
Durand z Mende we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez Chrystusa w
czasie męki swojego bóstwa. W jednym z Mszałów wydanych przed Soborem
Watykańskim II znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić

wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego
mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże nie
często posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami. W
okresie rozważanie Męki Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i
znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i umartwienia.
Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia arcybiskup
Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się
powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego
oblicze nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także
poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom
zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony
przedartej, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego.
Zasłona ta ma sprawić, że głębiej przeżyjemy zadumę i milczenie Wielkiego
Piątku oraz odsłonięcie krzyża, jakie nastąpi w tym dniu. Milczenie Wielkiego
Piątku nie jest milczeniem rozpaczy, ale zadumy i zachwytu nad miłością zdolną
do ofiary, aż po śmierć Chrystusa na krzyżu Liturgia Wielkiego Piątku
poprowadzi nas przez mękę Jezusa aż do Jego krzyżowej śmierci. Kapłan będzie
stopniowo odsłaniać krzyż, w trzech etapach. Po każdym z nich kapłan śpiewa:
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, a wierni
odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po tych czynnościach liturgicznych wierni
będą go wspólnie adorować, a potem każdy podejdzie osobiście, by ucałować
stopy Zbawiciela. Trwajmy zatem w zadumie i adoracji w tych szczególnych
dniach rozważania męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
BOHATER KATECHEZY DIECEZJI GLIWICKIEJ 2019
Uwaga. Od 1 kwietnia do końca maja trwa głosowanie na bohatera katechezy.
Odbywa się ono na Facebooku – wyszukaj profilu: Bohater Katechezy Diecezji
Gliwickiej.
Do tego tytułu nominowany jest o. Lotar Czora, nasz wikariusz parafialny.
Głosować może każdy posiadacz Facebooka jeden raz - przez kliknięcie ikonki
„lubię to” lub „super”.
Kapituła na podliczenie głosów i zatwierdzenie wyników ma pięć dni.
Katecheta, który otrzyma największą liczbę głosów do 31 maja do godz.
23.59:59, otrzyma tytuł Bohatera Katechezy Diecezji Gliwickiej 2019.
Plebiscyt organizuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jego
celem jest między innymi poszukiwanie autorytetów - światłych nauczycieli,
gorliwych wychowawców młodzieży. Polecamy Parafianom, ich znajomym,
sąsiadom, gościom sprawę głosowania. Głosujmy na o. Lotara!!!
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

