
17:30 Za ++ Marię i Józefa Gut, ich dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz z ok. imienin, rodziców z 

obu stron, szwagierkę Bronisławę i szwagra Stanisława o łaskę życia wiecznego. 

20.3.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. o. Salezego z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i prośbą o dary 

Ducha Świętego w wypełnieniu powołania kapłańskiego i zakonnego. 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (20). 

17:30 W int. Iwony z prośbą o łaskę wiary. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (16). 

21.3.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Elfrydę Warzecha. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (17). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (21). 

9:00 Za + męża Józefa Majka w dniu imienin z prośbą o szczęście wieczne. 

17:30 Za ++ Ludwikę Topka w 10. rocz. śmierci, Gerarda Topka, brata Krzysztofa, siostrę 

Ewę Frankiewicz i dziadka Feliksa Huczka. 

Konc. Za ++ dziadków Wawrzyńca i Teresę Pieczko. 

22.3.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię i Andrzeja Bem oraz z rodzin Bem, Klimek i Dawid. 

9:00 W int. Zdzisławy z prośbą o łaskę zdrowia. 

17:30 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (18). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (22). 

23.3.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (19). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (23). 

17:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców z obu stron i pokrewieństwo z prośbą o 

Miłosierdzie Boże i szczęście wieczne. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

24.3.2018 SOBOTA– DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (20). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (24). 

13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Wioleta i Damian Wtulich. 

Sakrament chrztu św.: Antonina Wtulich. 

17:30 W int. Marii Kamińskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Te Deum). 

Konc. Za ++ Bronisławę i Ferdynanda Strzeja, oraz Marię i Wilhelma Spoljar. 

Konc. Za ++ Annę i Stanisława Baran. 

Konc. Za + Marzennę Kościesza w 13. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niej. 

25.3.2018 NIEDZIELA – PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

8:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (25). 

10:00 Danutę Wiszczun – gregorianka (21). 

11:30 Za ++ rodziców Władysławę i Jana oraz brata Wilhelma. 

17:30 W int. Heleny Pszonak z ok. 88. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. W int. Iwony Grzanka z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

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 Piątą Niedzielę Wielkiego Postu 

18. marca 2018 roku 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.3.2018 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Dziś gościmy małżonków Ruchu Ekip Notre Dame. O godz. 13:00 w salkach 

okazja dla małżonków do spotkania się z gośćmi i zapoznania się z tą formą 

duchowości. Pod chórem zespół Caritas rozprowadza świąteczne świece Caritas 

oraz tytki charytatywne dla seniorów. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Od poniedziałku do piątku w Wielkim Poście o godz. 9:00 msza św. 

recytowana. 

W poniedziałek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny. W tym dniu zachęcamy do udziału we mszy św. ku czci św. 

Patrona. 

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

ministrantów. 

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. Za udział w Gorzkich Żalach i 

Drodze Krzyżowej zyskać można odpust zupełny. O godz. 18:30 w kościele 

spotkanie rodziców dzieci komunijnych. O godz. 19:00 przy kościele Chrystusa 

Króla rozpocznie się doroczna Droga Krzyżowa ulicami miasta, którą 

zakończymy przy naszym kościele. Prosimy o zabranie świec. O godz. 20:00 w 

kościele Krzyża Świętego rozpocznie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Bliższe 

informacje i trasy na www.edk.org.pl. 

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

Bożej. 

W przyszłą niedzielę – Palmową – podczas mszy św. poświęcenie palm a 

przed mszą św. o godz. 11:30 procesja z palmami wokół kościoła. Zachęcamy do 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


nabycia palm przed kościołem, które rozprowadzał będzie zespół Caritas. 

Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony jest na parafialną Caritas. Prosimy o 

bukszpan do palm, który można przynieść do piątku włącznie. O godz. 14:00 

diecezjalne spotkanie młodzieży, które rozpocznie się o godz. 14:00 w kościele 

Wszystkich Świętych i procesją do katedry, gdzie o 14:30 odbędzie się msza św. 

pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego. 

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

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Niech czas intensywnego rozważania Męki Pańskiej zwróci nasze serca i 

myśli ku Bogu, byśmy z tym większą radością mogli się radować 

Zmartwychwstaniem Jezusa. 

Żegnamy parafian: Bogusław Okoń (1940). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

ŚWIĘTY JÓZEF – OBLUBIENIEC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Od setek lat znany jest ze swojego niezawodnego orędownictwa. Był 

milczącym świadkiem najważniejszych biblijnych wydarzeń, a dziś z taką samą 

pokorą wspomaga nas z nieba. Módl się razem z nami za jego wstawiennictwem. 

Przyglądając się świętemu Józefowi, pamiętać trzeba, że jest to postać, która 

lokuje się na skrzyżowaniu dwóch dróg, dwóch szlaków: dosyć wąskiej ścieżki 

biblijnej i coraz liczniej uczęszczanej alei ówczesnej kultury, antropologii 

(apokryfy poświęcone Józefowi - świadectwo pobożności ludu). 

To prawdziwy bohater. Przeżywał niesłychany dramat, miał wiele 

wątpliwości, chciał iść za Bogiem, wypełniając jego prawo, a tymczasem Bóg 

poprosił go o złamanie tego prawa. Wszystko dla dobra rodziny, którą miał 

założyć z Maryją. Był jej ukochanym mężem, a dziś jest opiekunem całego 

Kościoła. 

Mało kto wie, że św. Józef jest bardzo skutecznym orędownikiem w wielu 

sprawach również „sercowych”. Może warto poprosić go o pomoc w 

poszukiwaniach drugiej połowy? Oto dwie modlitwy, które możecie 

wykorzystać. 

Modlitwa o dobrą żonę: Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze 

Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za 

towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. 

Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich 

małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i 

świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą 

łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, 

pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według 

zamysłów Przedwiecznego. Amen. 

Modlitwa o dobrego męża: Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na 

progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w 

podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. 

Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Boża, znalazła w 

Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś 

w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza 

życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć 

rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym 

zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia 

rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen. 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 

Ekstremalna, bo trzeba pokonać długą trasę w nocy. Samotnie lub w 

skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę 

komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie 

zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. 

W tym wyzwaniu najważniejsze jest dotarcie do granicy bólu. Do momentu, 

w którym wszystko mówi: czemu nie jestem w domu, w ciepłym łóżku. Ten, kto 

przekracza tę granicę, opuszcza strefę komfortu. Otwiera się na nowe wyzwania. 

A to daje szansę na kolejne decyzję o zmianie życia. 

SPOTKANIE Z NIM. Tylko o to chodzi w EDK. Milczenie, modlitwa, 

medytacja, długa nocna trasa, to wszystko „tylko” po to, nie ma innego celu. 

Miejsce i wielkość grupy nie są istotne. Celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

jest spotkanie z Bogiem. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym 

człowiek może zostać rzeczywiście przemieniony. 

INTENCJE MSZALNE 18-25.3.2018 

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 pokr. z obu stron. 

Konc. Za ++ Irenę i Józefa Kaczor. 

10:00 Danutę Wiszczun – gregorianka (14). 

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

łaski i z prośbą 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 (18). 

19.3.2018 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY 

7:00 W int. Józefy Barbachowskiej z ok. urodzin i imienin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę św. Józefa. 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (19). 

9:00 W int. dziękczynnej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wstawiennictwu św. Jana Pawła 

za szczęśliwe rozwiązanie i za zdrowie Karoliny i jej mamy Urszuli. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (15). 


