
19.2.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (11). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (22). 

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 Osika w 21. rocz. śmierci. 

20.2.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Sławomira Gajos o łaskę zdrowia i siły na czas leczenia. 

Konc. Za + Janinę i Franciszka Płaczek. 

9:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (12). 

17:30 Stanisława Mosur – gregorianka (23). 

21.2.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (13). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (24). 

17:30 Za + Krystynę Golla w 14. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Andrzeja Salamon – int. odz uczestników pogrzebu. 

22.2.2018 CZWARTEK – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (14). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (25). 

17:30 Za ++ Danutę i Józefa Dyrkacz oraz rodziców z obu stron. 

Konc. Za ++ Witolda Nawrotek w 2. rocz. śmierci, Pawła Szabat oraz z rodzin z obu stron. 

23.2.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (15). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (26). 

17:30 Za + Stanisława Rolek – int. od sąsiadów z ul. Baildona. 

Konc. Za + Krystiana Borszcz, rodziców, brata Waldemara oraz Barbarę Ćwiertnia w 1. rocz. 

śmierci. 

24.2.2018 SOBOTA– DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Franciszka, Józefa, Alojzego i Erwina oraz dusze w czyśćcu cierpiące o radość 

życia wiecznego. 

Konc. Stanisława Mosur – gregorianka (27). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (16). 

17:30 W pewnej, Bogu znanej intencji. 

25.2.2018 NIEDZIELA – DRUGA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + Mieczysława Kubiś w 4. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Stanisława Mosur – gregorianka (28). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (17). 

10:00 W pewnej, Bogu znanej intencji. 

11:30 W int. mamy, babci i prababci Franciszki Dąbrowskiej z ok. 89. rocz. urodzin z 

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

za + męża Władysława w 10. rocz. śmierci. 

Konc. Za + ojca Pawła Choroba. 

Sakrament chrztu św.: Oliwier Cuper. 

17:30 W int. córki Elwiry z ok. 55. rocz. urodzin, syna Piotra z ok. 54 rocz. urodzin, 

Marzanny i Bernarda z ok. 26. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże na każdy dzień. 

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 Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 

18. lutego 2018 roku 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.2.2018 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 

Dziś zbiórka do puszek 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. O 

godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma Świętego. 

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

recytowana. Zachęcamy do pobożności Eucharystycznej w tym szczególnym 

czasie łaski. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie dla 

ministrantów i kandydatów. 

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 oraz o godz. 18:00. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży 

i RMF. Według woli Ojca św. ma być to też dzień modlitwy i postu w intencji 

pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Kraje te 

są ogarnięte okrutną wojną, w której giną przede wszystkim chrześcijanie. Niech 

ta intencja będzie nam bliska podczas czwartkowej adoracji Najświętszego 

Sakramentu i niedzielnych Gorzkich Żali. 

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

czci Matki Bożej. O godz. 16:00 pierwsza nauka dla narzeczonych. Kolejny cykl 

nauk w naszej parafii w odbędzie się w październiku. 

W przyszłą niedzielę ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w 

Afryce. O godz. 16:00 druga nauka dla narzeczonych. 

Pod chórem wyłożone są skarbonki Jałmużny Postnej, które oddać będzie 

można w niedzielę Bożego Miłosierdzia. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Podejmując refleksję i pokutę wielkopostną prośmy o łaskę nawrócenia dla 

siebie oraz dla tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. 

Żegnamy parafian: Roman Chirowski (1944). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

PROŚBA PAPIEŻA FRANCISZKA O POKUTĘ NA RZECZ POKOJU 

W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA I SUDANIE POŁUDNIOWYM 
W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych 

częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu 

modlitwy i postu w intencji pokoju - 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia 

Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej 

Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, 

zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się 

do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny. 

Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do 

Niego w udręce i cierpieniu: podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich 

bolesne rany (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my 

usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie 

pytanie: „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale 

nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od 

niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są 

fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim! 

+++++ 

„Konieczne są działania na rzecz pokoju. Potrzeba konkretnych rozwiązań, a 

wspólnota międzynarodowa powinna się poczuć bardziej odpowiedzialną za tę 

sytuację. Stolica Apostolska i Papież robią to, co do nich należy. Pozostaje 

modlitwa” – powiedział w odniesieniu do tej modlitewnej inicjatywy dyrektor 

generalny Caritas Internationalis Michel Roy. 

Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata, które niepodległość 

uzyskało w 2011 r. Od 2013 r. trwa tam wojna domowa, która przyniosła śmierć 

co najmniej 50 tys. osób, a tysiące innych musiało opuścić swoje domy. Oblicza 

się, że ponad 40 proc. z 12 milionów mieszkańców tego kraju cierpi na 

niedożywienie – tłumaczy tamtejszy kapłan, o. Alex. 

Natomiast w Republice Demokratycznej Konga od wielu lat trwają walki 

między wojskami rządowymi, a różnymi grupami bojówkarzy. Główną 

przyczyną są starcia o dostęp do bogactw naturalnych, eksploatowanych przez 

międzynarodowe koncerny. 

„Od ponad 20 lat trwa ta wojna i jeszcze się nie zakończyła. Jest to walka o 

bogactwa mineralne, które znajdują się w Kongo. Nasz kraj posiada ich bardzo 

dużo, więc wiele koncernów międzynarodowych chce nas z nich okraść. Działa 

dużo oddziałów zbrojnych i każdy dzień przynosi kolejne ofiary. Szacuje się, że 

do tej pory zginęło 8 milionów ludzi. I my wszyscy jesteśmy za to 

odpowiedzialni, ponieważ te spółki międzynarodowe, które okradają nas z 

naszych bogactw szukają i wydobywają koltan. Jest to minerał, który znajduje się 

w naszych telefonach komórkowych, pochodzi on z Kongo. 80 procent tego 

minerału wydobywane jest w tym kraju. Wszyscy używamy smartfonów, a nie 

jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności” – uświadamia o. Rigobert. 

+++++ 

Jak podjąć pokutę i umartwienie? Dziś praktyki pokutne ogranicza się w 

większości wypadków do modlitwy, rzadziej do jałmużny, częściej do bardzo 

lekkich praktyk postnych. Post jednak niekoniecznie musi być pokarmowy. 

Może polegać na wyrzeczeniu się różnorakich przyjemności. Może polegać na 

odmówieniu sobie alkoholu, papierosów. Może być dniem bez oglądania 

telewizji lub bez komputera. Na ten ostatni typ postu jest nawet termin „post 

ekranowy”. Może polegać na niesłuchaniu muzyki, na nieuczęszczaniu na 

dyskoteki lub do kina czy na wyzbyciu się przyjemności dokonywania zakupów. 

Może polegać na lepszym spełnieniu swoich domowych i służbowych 

obowiązków, na opanowaniu pożądliwości, na powściągliwości seksualnej, na 

cierpliwym znoszeniu utrapień, chorób, cierpień, na odwiedzeniu chorych, 

pocieszeniu strapionych, darowaniu krzywdy, na codziennym praktykowaniu 

ofiarnej miłości, która „zakrywa wiele grzechów” (por. 1 P 4, 8). Czasem 

bowiem łatwiej narzucić sobie post ścisły, niż żyć w zgodzie z człowiekiem 

działającym nam na nerwy. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego 

wyliczanie tych czynów kończy stwierdzeniem: „Najpewniejszą drogą pokuty 

jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem (Łk 9, 23)” (nr 

1435). 

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. 

Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, 

gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz – nadzieję, gdzie mrok – światło, 

tam gdzie smutek – radość. 

INTENCJE MSZALNE 18-25.2.2018 

18.2.2018 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Msza św. dziękczynna w pewnej intencji oraz za + męża Romana Chirowskiego. 

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

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

oraz brata Pawła. 

Konc. Za + Irenę Kapica w 3. rocz. śmierci o dar życia wiecznego z Bogiem w niebie. 

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). 


