
20.2.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. FRANCISZKA I HIACYNTY, PASTUSZKÓW Z 

FATIMY 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (22). 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (15). 

17:30 Za ++ Janinę i Franciszka Płaczek. 

Konc. Za + Marię Osika w 20. rocz. śmierci. 

21.2.2017 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. Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (23). 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (16). 

17:30 Za + Krystynę Golla w 13. rocz. śmierci. 

22.2.2017 ŚRODA – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (24). 

17:30 W int. Eweliny Jagielak z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (17). 

23.2.2017 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (25). 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (18). 

17:30 Za + Helenę Cyganek – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Janusza Lisieckiego – int od uczestników pogrzebu. 

24.2.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (26). 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (19). 

17:30 Za + Janinę Wilczyńską w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Danutę Dąbek. 

25.2.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE N.M.P. W SOBOTĘ 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (27). 

Konc. Za + Karolinę Szuper w rocznicę śmierci. 

17:30 Za + Helenę Cyganek – int. od rodzin Cyganków i Sołków ze Sułkowic. 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (20). 

Sakrament chrztu św.: Aleksandra Grabowicz, Mateusz Grabowicz. 

26.2.2017 NIEDZIELA – ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Anastazję i Maksymiliana Różyckich. 

Konc. Za + Michała Szweda w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (21). 

10:00 W int. Tomasza, Mariusza, Piotra i Elwiry z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (28). 

Konc. Za + mamę Mariannę Karolewską w rocznicę śmierci z prośbą o łaskę nieba. 

11:30 W int. mamy, babci i prababci Franciszki Dąbrowskiej z ok. 88. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boże na 

dalsze lata życia oraz za + Władysława Dąbrowskiego w 9. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Gerdę Szyma w 2. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Patryk Falkowski, Błażej Gaworek. 

17:30 W int. Zofii Krzep z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

Świętego w dorosłym życiu oraz za + babcię Felicję Kubica. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Siódmą Niedzielę Zwykłą 

19. lutego 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 19-26.2.2017 

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

Dziś zbiórka do puszek na remont placu kościelnego. Dziękujemy za każdą 

złożoną na ten cel ofiarę. O godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. Jeszcze dziś 

można zgłaszać kandydatów, z których wyłonimy skład nowej Rady Parafialnej 

na najbliższe pięć lat. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 13:00 w siedzibie GCOP 

spotkanie dla seniorów. O godz. 16:00 spotkania dla ministrantów i kandydatów. 

W czwartek przypada Tłusty Czwartek. Po mszy św. wieczornej do godz. 

19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. O godz. 

19:00 spotkanie RMF-u. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 

18:30 w kościele spotkanie rodziców dzieci komunijnych. W salkach spotkanie 

dla młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 

spotkanie Dzieci Maryi. 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 rozpoczyna się Jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu – z tej okazji w dzisiejszej Gazetce Parafialnej odezwa 

Biskupa Gliwickiego. W tym dniu rozpocznie się również nabożeństwo 

Eucharystyczne przed Wielkim Postem. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary i wszelkie dobro. 

Prośmy o Boże błogosławieństwo na każdy dzień rozpoczynającego się tygodnia. 

Żegnamy parafian: Jan Strzyżewski (1936), Helena Cyganek (1926), Janusz 

Lisiecki (1971). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista 

niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA 

Drodzy Diecezjanie! 

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, 

jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień 

Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w 

naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. 

Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, 

którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, 

Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie 

działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty 

wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad 

własną trzeźwością i dawanie świadectwa. 

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. 

Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, 

przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny. 

Z pasterskim błogosławieństwem 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 

KARNAWAŁ, OSTATKI, ZAPUSTY 

Słowo ostatki pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ostatnie 

dni karnawału od tłustego czwartku kończące się zawsze we wtorek, zwany w 

Polsce „śledzikiem”. Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza 

początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. Obydwa święta 

są świętami ruchomymi. W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale 

przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. 

Karnawał to okres od uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli do 

wtorku przed środą popielcową. Poprzedza Wielki Post i naznaczony jest 

hucznymi zabawami, potańcówkami i balami połączonymi z przebieraniem się i 

z suto zastawionym stołem. 

Szczególnie huczne były zapusty w dworach szlacheckich i magnackich. W 

XVII wieku śpiewano, że na zapusty „nie chcą państwo kapusty; wolą sarny, 

jelenie i żubrowe pieczenie”. Faktycznie od jadła i napitków uginały się stoły.  

Urządzano kuligi z pochodniami, odwiedzano się wzajemnie wśród sąsiadów. 

Tańce trwały przez całe noce do białego rana, czego echa przetrwały w znanej do 

dziś w piosence pt. „Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta”. Oprócz 

mazura w modzie był wówczas polonez, młynek, hajduk i taniec świeczkowy. 

W czasie karnawału popularne były korowody przebierańców. W wesołym 

pochodzie nie brakowało - w zależności od regionu kraju - konia, kozy, bociana, 

kominiarza, diabła, śmierci, doktora, baby i dziada, anioła, którym towarzyszyli 

muzykanci z oryginalnymi instrumentami ludowymi jak mazanki, dudy, itp. 

W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i 

jedzeniu nie było umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami - racuchami, 

blinami i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną i smażonym na 

smalcu. Stąd pochodzi tradycja "tłustego czwartku", który rozpoczynał "tłusty 

tydzień", wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał 

tylko „Tłusty czwartek”, w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, 

czyli chrust. 

Historia pączka sięga czasów rzymskich. Ostatnie dni karnawału w 

starożytnym Rzymie były czasem zabawy, obfitego jedzenia i picia. Wszyscy z 

lubością spożywali wówczas tłuste potrawy, w szczególności pączki. W Polsce 

zwyczaj smażenia tego specjału pojawił się w XIX wieku. Także obecnie 

najwięcej pączków zjada się na koniec karnawału. Mówi się, że jeśli ktoś w 

tłusty czwartek w ogóle nie zje pączka, nie będzie się mu wiodło. 

Podczas ostatnich trzech dni zapustów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni 

przebierali się w stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym 

osobom wręczali zielone bukiety z gałązek drzew leśnych. 

We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, młodzież z całej wsi zbierała się 

w gospodzie, by wesoło zakończyć mięsopust. W litewskiej tradycji ludowej w 

trakcie zabawy przybywały dwie postacie: Konopiasty i Słoninowy. 

Symbolizowały okres postu i czas jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczali ze 

sobą walkę, którą z założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało zakaz 

spożywania posiłków mięsnych.  

Pod koniec zabawy stawiano tak zwany podkurek, to jest posiłek składającą 

się z jaj, mleka i śledzi, który miał symbolizować przejście od mięsopustnych do 

postnych potraw. 

Najważniejszym z tych dni jest bez wątpienia wtorek, znany w Polsce jako 

śledzik, ostatki czy kusaki. W Wielkopolsce i na Kujawach dzień ten nazywamy 

podkoziołkiem. Punktualnie o północy rozsypywano po podłodze popiół - i tak 

rozpoczyna się Wielki Post. 

INTENCJE MSZALNE 19-26.2.2017 

19.2.2017 NIEDZIELA – SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Za + męża Mieczysława Kubiś w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Jana Maja – gregorianka (14). 

10:00 Za + Hildegardę Pawlik w 1. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny. 

Konc. Za ++ rodziców Kazimierę Ciąpała, Rozalię i Józefa Stępień oraz brata Pawła o radość 

nieba dla nich. 

11:30 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek oraz dziadków z obu stron o spokój ich 

dusz. 

Konc. Za + ojca Pawła Choroba. 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. Olgi i Łukasza z prośbą o łaskę wiary (21). 


