
17:30 W int. Jakuba Nowińskiego z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Marię Guc o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego – int. od bratowej 

Stanisławy z córka Katarzyną z mężem, dziećmi oraz synem Dariuszem. 

Konc. Za + Helenę Dyrkacz – gregorianka (28). 

19:00 W int. bierzmowanych z podziękowaniem za dary Ducha Świętego i z prośbą o 

zachowanie żywej wiary. 

5.4.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za ++ Irenę i Józefa Kaczor oraz z rodzin Felskich i Błaszkiewicz. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (3). 

17:30 Za + Czesława Szczurek – int. od siostry Haliny z rodziną. 

Konc. Helenę Dyrkacz – gregorianka (29). 

Konc. Za ++ Hieronima Kołodziejczyk oraz jego rodziców Marię i Stanisława. 

19:00 W int. młodzieży i dorosłych z podziękowaniem za łaskę sakramentu bierzmowania. 

6.4.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (4). 

9:00 Za ++ Dorotę i jej męża, rodziców i dziadków z obu stron o szczęśliwość wieczną. 

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby 

życia konsekr, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość – int. od Róż Różańc. 

Konc. W int. Parafian. 

Konc. Za + Helenę Dyrkacz – gregorianka (30). 

7.4.2017 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Gustawa Praga w 10. rocz. śmierci, rodziców Franciszkę i Marcina, brata 

Stanisława o spokój ich dusz. 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (5). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, 

parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – int. od uczestników pogrzebu. 

8.4.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (6). 

Konc. Za ++ Kazimierę i Jana Mejzner oraz Halinę. 

17:30 W int. Piotra z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. 

Konc. Za + Józefa Grzymała – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – int. od uczestników pogrzebu. 

9.4.2017 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

8:00 Za + Piotra Przychlińskiego w 2. rocz. śmierci. 

10:00 W int. Małgorzaty Sikorskiej z ok. rocznicy urodzin oraz chrztu świętego z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża. 

11:30 W int. Teresy Chmielewskiej z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boże i łaskę zdrowia (Te 

Deum). 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 Za ++ z rodzin Pluskota, Grzyb, Szatkowskich oraz pokrewieństwo z obu stron. 

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 Piątą Niedzielę Wielkiego Postu 

2. kwietnia 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 2-9.4.2017 

Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak żyjecie 

według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Dziś rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które potrwają do środy. W naszej 

wspólnocie witamy ks. Adam Stankiewicz ze zgromadzenia Księży Marianów. 

Dla Rekolekcjonisty i dla nas przyzywamy darów Ducha Świętego, aby czas 

głoszenia Słowa Bożego był dla nas wszystkich zbawienny. Plan rekolekcji 

wywieszony jest w gablocie i w Gazetce. Zachęcajmy się nawzajem do 

uczestnictwa w rekolekcjach. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

O godz. 18:30 wieczór uwielbienia ze Wspólnotą Przymierza Rodzin „Mamre”. 

Od poniedziałku do środy msze św. o godz. 8:00 i 17:30. 

W środę o godz. 11:00 Misterium wielkopostne „Moja Golgota”. O godz. 

16:00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca –o godz. 17:30 msza św. z homilią i 

komunią św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. O godz. 17:30 msza św. z homilią. Droga 

Krzyżowa po mszach św. o godz. 9:00 i 17:30. O godz. 19:00 przy naszym 

kościele początek Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami przez parafię Świętej 

Rodziny i zakończy się przy kościele Chrystusa Króla. Proszę o przyniesienie 

świec. O godz. 20:00 w kościele redemptorystów msza św. na rozpoczęcie 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – dwie trasy 45 km i 27 km. Chętni zapisują się 

pół godziny przed rozpoczęciem mszy św. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. O godz. 16:00 nauka dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem 

chrztu św. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę – Palmową – nabyć będzie można palmy i świąteczne 

świece Caritas. Dochód przeznaczony jest na potrzeby Caritas. Prosimy o 

bukszpan do palm a za przyniesiony dziękujemy. 

Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelką życzliwość. Niech czas 

rekolekcji będzie dla nas jak najbardziej owocny. 

Żegnamy parafian: Marian Wójcik (1934) – tato o. Idziego, Józef Grzymała 

(1959), Marek Szubert (1966). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

ROZWAŻANIE NA PIĄTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i 

teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. J 11, 21-22 

Wydaje nam się czasem, że Pan Bóg nas zostawił, jest nieobecny a na pewno 

odłożył słuchawkę, gdy akurat szczególnie Go potrzebowaliśmy. Marta swój 

smutek a nawet zarzut wobec Jezusa wypowiada, nie dusi cierpienia w sobie: 

Panie, gdybyś tu był. Nie skupia się jednak na cierpieniu, nie rozdrapuje ran, ale 

z nadzieją zwraca się do Jezusa, który był przyjacielem łazarza: wiem, że Bóg da 

Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Jej ufność i złożona w Jezusie 

nadzieja nie zostają zawiedzione. Bóg nie odmawia ludziom szczerym i ufnym 

swej pomocy. Nie wolno zwątpić, poddać się, ponieważ brak nadziei jest 

zwycięstwem złego w nas. Kiedy wszystko ci się wali, gdy świat wywraca ci się 

do góry nogami, nie bój się pytać Boga: DLACZEGO? Nie bój się mówić Mu co 

czujesz. Choć nie jest to proste, zaufaj jak Marta i wołaj: [Jezu] wiem, że Bóg da 

Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Zrobisz to? Pozwól sobie pomóc! 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 

1-5 KWIETNIA 2017 

Prowadzący: ks. Adam Stankiewicz, Marianin 

sobota 1. kwietnia 2017 

17:30 msza św. w sobotni wieczór z nauką ogólną 

niedziela 2. kwietnia 2017 
8:00  msza św. z nauką ogólną 

10:00   msza św. z udziałem dzieci z nauką ogólną 

11:30   msza św. z nauką ogólną 

16:45  „Gorzkie żale” z kazaniem pasyjnym (o. Eliasz OFM) 

17:30  msza św. z nauką ogólną 

18:30  Wieczór uwielbienia – Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” 

poniedziałek 3. kwietnia 2017 
8:00  msza św. z nauką ogólną 

9:30  nauka dla dzieci klas 0-3 

11:00  nauka dla dzieci klas 4-6 

17:00  adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30  msza św. z nauką ogólną 

18:30  nauka dla małżonków i rodziców 

19:00  nauka dla młodzieży szkół średnich i studentów (o. Waldemar OFM) 

wtorek 4. kwietnia 2017 
8:00  msza św. z nauką ogólną 

9:30  nauka dla dzieci klas 0-3 

11:00  nauka dla dzieci klas 4-6 

17:00  adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30  msza św. z nauką ogólną 

18:30  nauka dla osób bez związków, starszych i wdowców 

19:00  msza św. dziękczynna za łaskę sakramentu bierzmowania z nauką dla 

bierzmowanych, katechumenów i gimnazjalistów (o. Waldemar OFM) 

środa 5. kwietnia 2017 
8:00  msza św. z nauką ogólną i kolektą dla rekolekcjonisty 

9:30  nabożeństwo końcowe z nauką dla dzieci klas 0-3 

10:30  okazja do spowiedzi św. dla dzieci klas 4-6 

11:00  Misterium wielkopostne „Moja Golgota” w wykonaniu uczniów 

Gimnazjum nr 11 w Gliwicach 

17:00  adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30  msza św. z nauką ogólną i kolektą dla rekolekcjonisty 

Gorąco zachęcamy do udziału w punktach programu przewidzianych dla wszystkich 

Parafian i Gości – zaznaczone są grubym drukiem. 

INTENCJE MSZALNE 2-9.4.2017 

2.4.2017 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKIEGO POSTU 

8:00 W int. Barbary i Kazimierza Serafin z ok. 55. rocz. sakramentu małżeństwa z 

podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na 

dalsze lata życia. 

10:00 W int. Pawła Ciozaka z ok. 12. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Bożą i dary Ducha 

Świętego. 

Konc. Za + Bożenę Wasiewicz – int. od sąsiadów. 

11:30 Za + Helenę Dyrkacz – gregorianka (26). 

Konc. Za + Stefana Smolińskiego – int. od sąsiadów. 

17:30 W pewnej intencji. 

3.4.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za + Bożenę Wasiewicz – int. od rodzin Fąfara i Pietrzak. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (1). 

17:30 W int. Ryszardy Dołmat z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Czesława Szczurek – int. od siostry Barbary z rodziną. 

Konc. Za + Helenę Dyrkacz – gregorianka (27). 

4.4.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (2). 


