
10.4.2017 WIELKI PONIEDZIAŁEK 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (7). 

9:00 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (1). 

17:30 Za ++ rodziców Józefę i Mieczysława. 

Konc. Za + Jana Walczaka w miesiąc po śmierci o Miłosierdzie Boże. 

11.4.2017 WIELKI WTOREK 

7:00 W int. Krystyny i Zofii z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i o dary Ducha Świętego. 

Konc. W int. wnuków Joanny, Bożeny Pauliny, Mateusza, Michała i Waldemara z ok. 

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

Bożej na dalsze lata życia. 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (8). 

17:30 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (2). 

12.4.2017 WIELKA ŚRODA 

7:00 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (3). 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (9). 

17:30 W int. Benigny z ok. 79. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże dla jubilatki i jej rodziny. 

Konc. Za ++ dziadków Franciszkę i Stanisława Małota, Anastazję i Kazimierza Masztalerz o 

radość życia wiecznego. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

13.4.2017 WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 

17:30 W int. kapłanów wspólnoty Franciszkanów z podziękowaniem za łaskę powołania 

zakonnego i dar sakramentu kapłaństwa. 

Konc. W int. osób konsekrowanych Brata, Sióstr oraz Wdowy. 

Konc. Za + Teresę Chudek w 6. rocz. śmierci, rodziców Stefanię i Władysława, rodzeństwo 

Edmunda, Barbarę Barej, Halinę Sobka i Wandę Wileńską. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (10). 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (4). 

14.4.2017 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

6:30 Droga Krzyżowa. 

17:30 Droga Krzyżowa. 

18:00 Liturgia Męki Pańskiej. 

15.4.2017 WIELKA SOBOTA 

15/16.4.2017 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 

I NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

22:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (11). 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (5). 

8:00 Za + Franciszkę Podwórną (12). 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (6). 

10:00 Za ++ ojca Tadeusza Czelej i syna Damiana oraz za ++ z rodziny. 

11:30 Za ++ Adama Dąbrowskiego, rodziców Salomeę i Władysława, brata Zbigniewa, siostry 

Eugenię i Izabelę, bratową Szarlottę, dziadków Teresę i Wawrzyńca Pieczko, ks. 

Tadeusza Pieczko. 

17:30 Za + Arkadiusza Pawlica – int. od rodziny Żabińskich. 

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 Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

9. kwietnia 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-16.4.2017 

Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 

i to śmierci krzyżowej. 

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna się Wielki Tydzień. 

Dziękujemy za ofiarowany bukszpan oraz za zakup palm i świec – dochód 

przeznaczamy na parafialną Caritas. Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpocznie 

się o godz. 14:00 w kościele Wszystkich Świętych skąd wyruszy procesja 

młodych do katedry. O godz. 14:30 mszę św. pod przewodnictwem bpa Jana 

Kopca. 

Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu: 

 Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa: podczas mszy św. o godz. 7:00, 9:00 

i 17:30; 

 Wielki Czwartek: 6:30-7:30, 16:30-17:30; 

 Wielki Piątek: 6:30-7:30, 17:00-19:00; 

 Wielka Sobota: 6:30-7:30, 10:00-15:00. 

W Wielką Środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. Na godz. 18:00 zapraszamy 

młodzieńców i mężczyzn do pomocy przy budowie Ciemnicy i Bożego Grobu. 

W Wielki Czwartek o godz. 9:30 w katedrze Msza Krzyżma, na którą 

zaproszeni są duchowieństwo i wierni diecezji. 

Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy mszą św. Wieczerzy Pańskiej o 

godz. 17:30. Zapraszamy poczty sztandarowe, grupy parafialne, Parafian i Gości 

na dziękczynienie za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Po mszy św. 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. 

W Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły i abstynencja od 

pokarmów mięsnych. Adoracja w Ciemnicy od godz. 6:00 do 7:30. O godz. 6:30 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej z okazją do komunii św. dla tych, którzy nie 

mogą uczestniczyć w popołudniowej liturgii Męki Pańskiej. O godz. 17:30 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 18:00 liturgia Męki Pańskiej. Ofiary 

złożone podczas adoracji Krzyża św. przeznaczone są na utrzymanie Bożego 

Grobu w Jerozolimie. Po liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony zostanie 

do Bożego Grobu, gdzie trwać będzie adoracja. Śpiewać będziemy Gorzkie Żale 

– trzy części. W godz. od 22:00 do 2:00 zapraszamy na nocne czuwanie przy 

grobie Pana Jezusa połączone z adoracją i uwielbieniem. 

Nowenna przed niedzielą Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku do 

soboty 22. kwietnia o godz. 15:00. W tym okresie nie będzie innych nabożeństw. 

W Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej Kościół zaleca 

tradycyjną wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Adorację przy Bożym 

Grobie rozpoczniemy o godz. 6:00 Jutrznią Liturgii Godzin. Błogosławienie 

pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10:00-15:00 w odstępach co pół 

godziny. 

Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 22:00 od poświęcenia ognia przed 

kościołem a zakończymy procesją rezurekcyjną Zmartwychwstania Pańskiego. 

Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy poczty sztandarowe, mężczyzn do 

baldachimu i latarń, grupy parafialne, Parafian i Gości. 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego kończy Triduum 

Paschalne. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym. O godz. 15:00 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

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

Kancelaria w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy i złożone ofiary. W tych 

świętych dniach zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i uzyskali pomoc od Boga. 

Żegnamy parafian: Henryka Serek (1944), Arkadiusz Pawlica (1974), Grzegorz 

Piorecki (1988). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista 

niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ MĘKI PAŃSKIEJ 

Zdrajca – Judasz - Ja 
Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam? - pyta Judasz tych, którzy nastawali na 

życie Jezusa. Udało mu się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał 

swojego Mistrza. 

A jaka jest nasza cena? Za ile wyrzekamy się Jezusa? Co sprawia, że 

opuszczamy Go, aby ucieszyć się tym, za co Go wydaliśmy? Czy przynajmniej 

po jakimś czasie, wcześniej lub później, być może nawet po wielu latach 

potrafimy się zreflektować, i tak jak Judasz zawołać: Zgrzeszyłem, gdyż 

wydałem niewinnego, czy raczej nie pozwalamy, aby jakieś staromodne wyrzuty 

sumienia zakłócały ten komfort, który przecież tak bardzo nam się należy, i 

burzyły święty spokój naszego życia? 

Zdrajca wcale nie był jeden, on nie był sam. Każdy z nas wielokrotnie 

zdradził Mistrza i pewnie jeszcze nie raz to uczyni. Im szybciej sobie to 

uświadomimy i się do tego przyznamy, tym wcześniej wydamy owoc 

nawrócenia. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek – Jezus Sługa 

Jezus, zapowiadany przez proroków Sługa Boży, uczynił ze służby istotę 

swojej misji. Przyszedł na świat, aby służyć człowiekowi. Obmywanie stóp 

należało do obowiązków niewolnika, stąd taka zdecydowana reakcja Piotra. 

Jezus jednak w tej służbie uniżenia poszedł jeszcze dalej. On obmył nas z 

grzechów stanowiących prawdziwy brud, który do nas przylgnął, dużo 

poważniejszy od tego zewnętrznego. Ten dominujący w liturgii gest obmycia 

stóp uczniom jest przykładem na to, by pójść drogą służby oraz by doznać 

duchowego obmycia, które każdy z nas otrzymuje dzięki posłudze Jezusa Sługi. 

Wielki Piątek Męki Pańskiej – Odbudowana harmonia 
Trudno cokolwiek powiedzieć w obliczu wielkopiątkowego dramatu. Nic nie 

jest w stanie wyrazić tego, co zaszło. Choć wydaje się nam, że wiemy, co się 

wtedy stało, to w rzeczywistości, nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć ani sercem, 

ani umysłem. Jezus przybity do krzyża umiera. Bóg wydany w ręce ludzi 

przyjmuje na siebie to nie dlatego, że nie ma wyjścia, ale dlatego, że sam 

zapragnął oddać za nas życie. Jego śmierć staje się narzędziem zbawienia nas 

wszystkich. Śmierć, która jest skutkiem grzechu, zostaje wykorzystana, aby ów 

grzech z tego świata na zawsze wyplenić. Tak więc konsekwencja grzechu staje 

się przyczyną naszego zbawienia, a utracona harmonia zostaje odbudowana. 

Teraz od nas zależy, czy będziemy chcieli dostroić nasze życie do jej dźwięków. 

Wielka Sobota – cicha zapowiedź Błogosławionej Nocy 

Na pamiątkę przebywania Jezusa w grobie Wielka Sobota jest dniem ciszy i 

oczekiwania - nie sprawuję się przez cały dzień żadnej publicznej liturgii. 

Dopiero uroczysta Wigilia Paschalna sprawowana późnym wieczorem, staje się 

początkiem obchodów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 

INTENCJE MSZALNE 9-16.4.2017 

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. 

Konc. W int. Szymona i Roberta Kurtyczów z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Aniołów Stróżów. 

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

łaski i z prośbą o błog. 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. 


