
13.3.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za + Sebastiana. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (9). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ Michała Koniecznego oraz z rodzin Kwiatkowskich i Plachetka o radość życia 

wiecznego. 

Konc. Za ++ Romana Chirowskiego w 30. dzień po śmierci oraz rodziców Józefę i 

Kazimierza Kozaczek. 

14.3.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za wstawiennictwem NMP z Lourdes w int. chorych, cierpiących i tych, którzy się źle 

mają, by w sakramencie chorych Miłosierny Bóg ich umocnił. 

Konc. Za + mamę Klarę Domin w 13. rocz. śmierci o pokój wieczny dla niej. 

11:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (14). 

17:30 W int. Parafian zwłaszcza z ul. Robotniczej. 

Konc. Za + Stanisława Kędziora w 22. rocz. śmierci o spokój jego duszy. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (10). 

15.3.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (11). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (15). 

17:30 Za + Marię Sztuka – int. od uczestników pogrzebu. 

16.3.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (12). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (16). 

17:30 W int. bierzmowanych z podziękowaniem za dary Ducha Świętego otrzymane w 

sakramencie i z prośbą, by rozwijane przynosiły owoce w ich życiu. 

Konc. Za + Anielę Strzempczyk w 14. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Hieronima Wall o spokój jego duszy. 

17.3.2018 SOBOTA– DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (13). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (17). 

17:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o wieczną radość 

dla nich. 

Konc. Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Pechta, rodziców Kazimierę i Józefa Złamek oraz 

Katarzynę i Wincentego Pechta. 

Konc. Za + Sabinę Kersz w 30. dzień po śmierci. 

18.3.2018 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za ++ Marię Szostak, rodziców Stefanię i Antoniego Szostak, brata Stanisława, matkę 

chrzestną Sabinę Sławecką, teściów Stanisławę i Piotra oraz pokrewieństwo z obu 

stron. 

Konc. Za ++ Irenę i Józefa Kaczor. 

10:00 Danutę Wiszczun – gregorianka (7). 

11:30 W int. Agnieszki i Michała Wojtczak z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za 

łaski i z prośba o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego na dalsze lata. 

Konc. Za ++ Czesława Szczurek w 1. rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron Janinę i Józefa 

Szczurek, Annę i Franciszka Gawlik. 

17:30 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (11). 

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 Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu - Laetare 

11. marca 2018 roku 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.3.2018 

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, nas, umarłych na 

skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem 

jesteście zbawieni. 

Dziś rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Witamy wśród nas o. Jarosława, 

proboszcza parafii i gwardiana klasztoru w Dusznikach Zdroju. Módlmy się 

nawzajem o potrzebne dary Ducha Świętego dla nas na czas rekolekcji. Plan 

rekolekcji wywieszony jest w gablocie. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. O godz. 18:30 Modlitwa Uwielbienia prowadzona przez Wspólnotę 

Przymierza Rodzin Mamre – gorąco zapraszamy. 

Od poniedziałku do środy msze św. o godz. 8:00 i 17:30. W tych też dniach 

od 17:00 do 17:30 adoracja z okazją do spowiedzi św. 

W środę o godz. 8:00 msza św. z sakramentem chorych. Zapraszamy chorych 

starszych i tych, którzy się źle mają. W tym dniu kolekta dla Rekolekcjonisty. O 

godz. 18:30 okazja do spowiedzi św. dla kandydatów do bierzmowania, ich 

świadków i rodzin. 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. W tym dniu w kościele NMP 

Wspomożenia Wiernych w Sośnicy bp Andrzej Iwanecki udzieli naszej 

młodzieży sakramentu bierzmowania. 

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. 

po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00. Za udział w Gorzkich Żalach i 

Drodze Krzyżowej zyskać można odpust zupełny. O godz. 17:30 msza św. 

dziękczynna za sakrament bierzmowania. Zapraszamy bierzmowanych, ich 

świadków i rodziny. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży i RMF. 

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

Bożej. 

W przyszłą niedzielę gościć będziemy ze świadectwem członków Ruchu 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Ekip Notre Dame. O godz. 13:00 w salkach będzie okazja dla małżonków 

chętnych do bliższego zapoznania się z tą formą duchowości małżeństw. 

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

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Prośmy Boga o dary Ducha Świętego dla nas i dla rekolekcjonisty i o 

przygotowanie naszych serc na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. 

Żegnamy parafian: Maria Sztuka (1925), Monika Mała (1927), Henryk 

Jabłoński (1935), Jerzy Czerniak (1942). Wieczny odpoczynek racz im dać 

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

wiecznym. Amen. 

CZYM JEST RUCH EKIP NOTRE DAME? 

Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych 

sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich 

sakramentu, pomaga im spotykać się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób 

lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami 

chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie. 

Equipes Notre-Dame, ruch “duchowości małżeńskiej”, jest uważany za dar 

Boga dla wszystkich małżeństw, które w nim uczestniczą. Życie małżeństwa 

chrześcijańskiego jest naznaczone sakramentem, który stanowi głęboki znak 

wzajemnego zaangażowania współmałżonków, jak również znak łaski Boga. 

Miłość małżeńska odnajduje swoje źródło w miłości Bożej. 

Ekipa jest chrześcijańską wspólnotą małżeństw, które wierzą w ideał 

małżeństwa chrześcijańskiego i chcą: 

- pozostać wiernymi obietnicom złożonym w czasie chrztu 

- umieścić Chrystusa w centrum swego życia 

- oprzeć swoje życie małżeńskie i rodzinne na Ewangelii 

- poszukiwać lepszego poznania woli Bożej dotyczącej mężczyzny i kobiety 

w celu jej wypełniania 

- swoim życiem świadczyć o miłości Bożej 

- nieść światu orędzie Chrystusa 

- w życiu społecznym i zawodowym dawać świadectwo wartości 

chrześcijańskich 

- nieść czynne wsparcie Kościołowi, biskupom i duchowieństwu 

- poprzez współpracę z Bogiem w swojej działalności, służyć innym, 

promować małżeństwo i życie rodzinne w społeczeństwie. 

Ekipa powstaje tam, gdzie kilka małżeństw pragnie pogłębienia daru 

Sakramentu Małżeństwa i chce skorzystać z drogi, jaką proponuje Equipes 

Notre-Dame. Tworzy ją od 4 do 7 małżeństw. To w sercach małżonków musi 

zrodzić się pragnienie, aby „wypłynąć na głębię”. W najbliższą niedzielę będzie 

ku temu okazja. Skorzystaj z niej… 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2018 

W czwartek 15. marca w kościele N.M.P. Wspomożenia Wiernych w 

Gliwicach Sośnicy bp Andrzej Iwanecki udzieli sakramentu bierzmowania 

młodzieży, która przez trzy lata przygotowań przystąpi do sakramentu 

dojrzałości chrześcijańskiej przestąpią: 

Cząstkiewicz Kinga, Danielewicz Weronika, Frystacka Weronika, Gabor 

Mateusz, Jankowska Paulina, Kowalska Katarzyna, Krzyżanowski 

Wojciech, Łojko Magdalena, Maciak Aleksandra, Mrozek Agnieszka, 

Sobczak Gabriela, Sołtys Michał, Szymczyk Amelia, Twardowski Maciej, 

Wnuczek Wiktoria, Woźniak Łukasz, Wycisk Paweł. 

Duchu Święty Boże. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, 
doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. 

Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. 
Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! 

Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami. 
Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. 

Dawco daru rady, kieruj mną. Dawco daru mocy, umacniaj mnie. 
Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. 

Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu. 
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. 

Duchu Święty Boże, spraw, bym w każdej chwili życia kierował się dobrocią i życzliwością, 
słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 11-18.3.2018 

11.3.2018 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 

8:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (7). 

10:00 W int. Wandy Prokop w dniu urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. W int. Łukasza Woźniaka z ok. 16. rocz. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

dary Ducha Świętego. 

11:30 Za + Rajmunda Michalskiego – int. od sąsiadów. 

Sakrament chrztu św.: Marta Tomczyk. 

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

17:30 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (11). 

12.3.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

8:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (8). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (12). 

Konc. Za + Jerzego Czerniak w dniu pogrzebu. 

13:00 Pogrzebowa za + Henryka Jabłońskiego. 

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 + mamę Franciszkę Szwajca z ok. imienin o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Barbarę Radzikowską w miesiąc po śmierci oraz z rodzin Tabasznik, 

Wysockich i Łuciów. 


