
17:30 Do NSPJ za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę 

zdrowia dla matki i dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 

Konc. Za ++ Marię Wieczorek w 2. rocz. śmierci i jej męża Stanisława. 

13.2.2018 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. Stanisława Mosur – gregorianka (16). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (5). 

17:30 W int. Ireny Srebrnej z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na dalsze lata życia (Te 

Deum). 

14.2.2018 ŚRODA POPIELCOWA 

7:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (17). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (6). 

9:00 Za ++ Czesławę i Wacława Todor. 

17:30 Agnieszka Fara. 

19:00 Za + Felicję Kubica o łaskę nieba. 

15.2.2018 CZWARTEK PO POPIELCU - DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (18). 

9:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (7). 

17:30 W int. córki Elwiry, syna Piotra, wnuka Antoniego, prawnuków Wojciecha, Tomasza i 

Adama z ok. urodzin oraz w int. obchodzących imieniny z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i dary Ducha Świętego. 

Konc. Za + Agatę Cieśla – int. od uczestników pogrzebu. 

16.2.2018 PIĄTEK PO POPIELCU – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (8). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (19). 

17:30 Za + Marię Wojtal w 3. rocz. śmierci, męża Mariana i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Mariusza Drozd – int. od uczestników pogrzebu. 

17.2.2018 SOBOTA PO POPIELCU – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (20). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (9). 

17:30 W int. ks. Wiktora z ok. 60. rocz. kapłaństwa z podziękowaniem za wszelkie łaski od 

Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana i z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu 

kapłańskim i zdrowie. 

Konc. Za ++ Leona Marchewka, rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

Konc. Za + Helenę Cyganek w 1. rocz. śmierci. 

18.2.2018 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Msza św. dziękczynna w pewnej intencji. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (10). 

10:00 Za ++ mamę Kazimierę Ciąpała w 40. rocz. śmierci, rodziców Rozalię i Józefa Stępień 

i brata Pawła. 

11:30 W int. Miłosza z ok. 2. rocz. urodzin, jego rodziców i chrzestnych o opiekę Matki 

Bożej, Anioła Stróża i dary Ducha Świętego. 

Konc. Za ++ Reginę i Zenobiusza Sysków. 

17:30 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (21). 

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 Szóstą Niedzielę Zwykłą 

11. lutego 2017 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.2.20187 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 

wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 

Dziś Światowy Dzień Chorego – módlmy się za cierpiących w rodzinach i na 

świecie. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Podejmijmy 

ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy pijaństwa. O godz. 17:00 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

Dziś, w poniedziałek i we wtorek w godz. 13:00-17:30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z racji Dni Eucharystycznych przed Środą 

Popielcową. W tych dniach o godz. 17:15 koronka do Bożego Miłosierdzia i 

zakończenie adoracji. Zachęcamy do przeznaczenia czasu na uwielbienie 

Jezusa Eucharystycznego. 

Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post, okres Spowiedzi i Komunii 

św. wielkanocnej. W tym dniu obowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta – i 

abstynencja od pokarmów mięsnych. Msze św. o godz. 7:00 szkolna, 9:00, 17:30 

i 19:00. Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom w Togo. W 

Wielkim Poście, zgodnie z przykazaniem kościelnym należy powstrzymać się od 

udziału w zabawach. W przypadku niezachowania postu złożyć można jałmużnę 

postną. O godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów. 

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 msza św. 

recytowana skierowana szczególnie do osób starszych lub przeszkodzonych w 

godzinach porannych lub popołudniowych. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. 

po mszy św. o godz. 9:00 i o godz. 18:00. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 godzinki ku czci NMP. O godz. 17:00 nabożeństwo ku 

czci Matki Bożej. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę zbiórka na ogrzewanie kościoła. O godz. 16:45 Gorzkie 

Żale z kazaniem pasyjnym. Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej i 

Gorzkich Żalach zyskać można odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Przypominamy o rezerwacji intencji mszalnych na najbliższe tygodnie z racji 

jubileuszy i rocznic rodzinnych. Dziękujemy również za zamówione msze św. 

gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego. 

Informujemy, że nauki dla narzeczonych w naszej parafii prowadzone będą w 

dwie kolejne soboty i niedziele 24 i 25 lutego oraz 3 i 4 marca o godz. 16:00. 

Msza św. z sakramentem chorych odbędzie się podczas rekolekcji w środę 21. 

marca o godz. 8:00. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za okazywaną życzliwość oraz życzymy 

radosnego przedpościa i łaski ducha pokuty na rozpoczynający się Wielki Post. 

Żegnamy parafian: Andrzej Salamon (1956). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

WSPOMNIENIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W LOURDES – DZIEŃ CHOREGO 
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. 

Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu 

zjawień od 11 lutego do 16 lipca Niepokalana wzywała do modlitwy i pokuty. 

25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: „A teraz idź do 

źródła, napij się z niego i obmyj się w nim”. Dziewczę kieruje swoje kroki do 

pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: „Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś 

piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu”. 

Dziewczę na kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. 

Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego wszystko 

uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego coraz 

obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta 

ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki 

Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu 

dynamitem bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po 

gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast 

odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował szereg innych tak dalece, że Lourdes 

zasłynęło z nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 

27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała 

kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najświętsza Panna Bernadecie, aby modliła 

się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie, aby do groty 

urządzano procesje. 

Kiedy wspominamy Matkę Bożą z Lourdes – jest to czas, który zmusza nas do 

refleksji – jak przeżywamy z najbliższymi czas choroby i jak ich 

przygotowujemy przez sakrament chorych do spotkania z Bogiem w wieczności? 

Cierpienie budzi współczucie, szacunek i na swój sposób onieśmiela. Nic 

dziwnego: jest w nim przecież zawarta tajemnica. Dla katolików nie bez 

znaczenia jest to, że Jezus Chrystus, przez posługę Kościoła niesioną choremu w 

sakramencie chorych, faktycznie obdarowuje go nie tylko swoją Boską mocą, ale 

też daje znak swej szczególnej łączności z człowiekiem cierpiącym. Pisze św. 

Jakub Apostoł: Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, 

by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 

wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił 

grzechy, będę mu odpuszczone (Jk 5, 14-15). 

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: 

– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla 

dobra całego Kościoła; 

– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia 

choroby lub starość; 

– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament 

pokuty; 

– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; 

– przygotowanie na przyjście do życia wiecznego” (KKK 1532). 

Wraz z sakramentem chorych jest związana posługa roznoszenia chorym 

Komunii św. do ich domów. Jest to szczególny rodzaj posługi, niesienie Jezusa 

Eucharystycznego tym, którzy przez chorobę i cierpienie, nie mogą aktywnie 

uczestniczyć w życiu parafii. Bardzo sobie cenią tę posługę. Przez regularnie 

przyjmowanie Jezusa, wielu chorych „godnie” przeżywa samotność, chorobę, 

fakt odchodzenia. Wielu „uspokaja” obecność kapłana. Boli jednak fakt, że wielu 

parafian, nie chce korzystać z tej formy posługi stałej bądź doraźnej. Wiele 

odchodzi nie przygotowanych, nie pojednanych z Bogiem. Często jest to wina 

najbliższych, którzy zabiegają przy chorym lub odchodzącym o wiele ważnych 

spraw, ale nie o te najważniejsze. Kto jest odpowiedzialny za to, że najbliższa 

osoba nie została przygotowana do przejścia do wieczności? Warto pomyśleć… 

INTENCJE MSZALNE 12-18.2.2018 

11.2.2018 NIEDZIELA – SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ rodziców Rozalię, Andrzeja i Michała Gągol, Irenę i Tadeusza Plesnar, siostrę 

Annę, szwagrów Franciszka i Jana, aby dobry Bóg przyjął ich do nieba. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (3). 

10:00 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek oraz dziadków z obu stron. 

11:30 Za + Wiesławę Próchnicką – int. od sąsiadów. 

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

17:30 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (14). 

12.2.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Stanisława Mosur – gregorianka (15). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (4). 


