
27.2.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Jodłowską – int od pracowników Zesp. Szkolno-Przedszkolnego nr 6. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (19). 

9:00 Stanisława Mosur – gregorianka (30). 

17:30 Za + Bożenę Wasiewicz w 1. rocz. śmierci – int. od sąsiadki Jadwigi. 

28.2.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (20). 

9:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w 

int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

17:30 Za ++ Tomasza Steć w 4. rocz. śmierci, rodziców Barbarę i Stanisława. 

Konc. Za ++ Bożenę Wasiewicz w 1. rocz. śmierci, ojca Ryszarda, dziadków Helenę i Józefa 

Wasiewicz. 

1.3.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (21). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (1). 

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość 

dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów naszych kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Jureczko. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – int. od koleżanek z pracy żony. 

2.3.2018 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (22). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (2). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

3.3.2018 SOBOTA– PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (23). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (3). 

17:30 Do MBNP w int. Heleny z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum). 

4.3.2018 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + Józefa Kaliciaka w 27. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ synów Tomasza i Sebastiana Undziakiewicz w 2. rocz. śmierci o radość nieba 

dla nich. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (24). 

10:00 Za + Henryka Baj w 5. rocz. śmierci. 

11:30 Za + mamę i babcię Zofię Dzido w 11. rocz. śmierci z prośbą, aby Miłosierny Bóg za 

wstawiennictwem Matki Bożej obdarzył ją Królestwem Niebieskim. 

17:30 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (4). 

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 Drugą Niedzielę Wielkiego Postu 

25. lutego 2018 roku 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.2-4.3.2018 

Jezus, Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! 

Dziś ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce. O godz. 

16:00 druga nauka dla narzeczonych. 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 czasie łaski. 

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

ministrantów i kandydatów. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilia i komunią 

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

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem 

relikwii Krzyża św. po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00. O godz. 17:00 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O 

godz. 18:30 spotkanie młodzieży i RMF. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 godzinki ku czci NMP, o godz. 

7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa ze 

zmianą tajemnic Różańca św. Wciąż zapraszamy nowych chętnych do włączenia 

się we wspólnotę Żywego Różańca. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. O godz. 16:00 trzecia nauka dla narzeczonych. 

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Ośrodek 

rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży w Rusinowicach. Odezwa ks. Dyrektora do 

diecezjan w dzisiejszej Gazetce Parafialnej. 

Pod chórem wyłożone są skarbonki Jałmużny Postnej, które oddać będzie 

można w niedzielę Bożego Miłosierdzia. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


We wtorek 6. marca o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Rady Parafialnej. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Niech czas Wielkiego Postu owocuje łaską naszego nawrócenia oraz licznymi 

dziełami miłości i miłosierdzia. 

Żegnamy parafian: Bolesław Samborski (1925), Sabina Kersz (1929), 

Kazimiera Gnacik (1927). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

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

PROŚBA O WSPARCIE MATERIALNE NA RZECZ OŚRODKA 

REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RUSINOWICACH 
Ojciec Święty Franciszek pod koniec ubiegłego roku w specjalnym liście 

skierowanym do dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w 

Rusinowicach napisał: ,,Niech zatem dar życia i niepowtarzalne bogactwo, jakim 

zostali obdarowani młodzi Niepełnosprawni, nie zostaną nigdy pokryte pyłem 

samotności, zwątpienia czy obojętności, ale dobrze wykorzystane i służy innym”. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach działa już od 1994 

roku, prowadząc profesjonalną rehabilitację leczniczą. Do Ośrodka przybywają 

niepełnosprawne dzieci i młodzież z całej Polski. Najczęściej dotknięte: 

dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofią 

mięśniową, stanami powypadkowymi i pooperacyjnymi, zwykle powiązanymi z 

niepełnosprawnościami (upośledzeniem umysłowym, głuchotą, ślepotą oraz 

napadami padaczkowymi). 

Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów z ich rodzicami 

lub opiekunami. Dzięki temu dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i 

nie doznają stresu spowodowanego rozłąką z rodziną. Przez cały rok 

organizowane są 3-tygodniowe turnusy, na których przebywa 75 dzieci i tyluż 

opiekunów, a więc w sumie 150 osób. W ciągu roku Ośrodek przyjmuje ponad 

2.5 tys. osób, przeważnie z rodzin ubogich, których nie stać na całkowite 

finansowanie swojego pobytu.  

Rehabilitacja prowadzona jest w dwóch oddziałach szpitalnych: rehabilitacji 

ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej z bogatym zestawem zabiegów. 

Efekty leczenia są wspomagane terapią zajęciową, infoterapią, hydroterapią, 

koloroterapią, hipoterapią i terapią relaksacyjną w grocie solnej. Dla opiekunów 

organizowane są wykłady edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające 

wiedzę na temat stosowanych metod leczenia. 

Ośrodek stał się również ważnym miejscem formacji duchowej, w tym 

przygotowania podopiecznych do przyjęcia sakramentów świętych, co staje się 

swoistego rodzaju rehabilitację serca. Działalność Ośrodka stanowi istotny wkład 

diecezji gliwickiej w dobro całego społeczeństwa. 

Ośrodek został wybudowany przed 25 laty, kiedy obowiązywały inne normy i 

standardy budowlane. Aktualne przepisy nakładają na dyrekcję Ośrodka 

obowiązek przystosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej w 

oparciu o nowe standardy. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami finansowymi.  

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich wiernych naszej diecezji 

i do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie materialne dla podjętych obecnie 

prac modernizacyjnych. Swoją ofiarę będzie można złożyć, w ramach kolekty, 

przyszłą niedzielę a więc 4 marca br. czyli w III Niedzielę Wielkiego Postu. 

Wszystkim Ofiarodawcom, za każdy złożony na ten cel dar, składam, przede 

wszystkim w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, serdeczne Bóg 

zapłać. Szczęść Boże! Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w 

Rusinowicach ks. Kazimierz Tomasiak. 

KILKA SŁÓW DO EWANGELII 

Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec 

swego jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją 

Boską chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia 

człowieka i pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie 

Ojcu. Św. Jan Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę 

tajemnicę i wywyższając miłość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił 

Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wydał... 

INTENCJE MSZALNE 25.2-4.3.2018 

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, Gracjan Labisz. 

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. 

26.2.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Karolinę w rocznicę śmierci, Aleksandra, Wandę i Helenę. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (18). 

9:00 Za + Stanisława Mosur – gregorianka (29). 

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 + Gerdę Szyma w 3. rocz. śmierci. 


