
26.3.2018 WIELKI PONIEDZIAŁEK 

7:00 Za + Joachima Warzecha. 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (26). 

9:00 Za ++ rodziców Zofię i Władysława Burzyńskich, teściów Bronisławę i Wincentego 

Gozdek, siostry, braci z obu stron, aby dobry Bóg przyjął ich do Królestwa Bożego. 

17:30 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 (22). 

27.3.2018 WIELKI WTOREK 

7:00 W int. rodziny Warzecha z prośbą o błogosławieństwo Boże. 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (27). 

17:30 Za + Genowefę Trzaskacz w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (23). 

28.3.2018 WIELKA ŚRODA 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (24). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (28). 

17:30 Za ++ męża Romana i syna Piotra o Miłosierdzie Boże. 

Konc. Za + Mirosława Figura w 2. rocz. śmierci o dar nieba. 

Konc. Za + Józefa Grzymała w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

29.3.2018 WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

17:30 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w int. miejscowej Wspólnoty 

Franciszkanów. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

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

Konc. W int. rodziny Machnik z prośbą o błogosławieństwo Boże. 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (29). 

Konc. Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (25). 

30.3.2018 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

31.3.2018 WIELKA SOBOTA 

1.4.2018 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

22:00 Wigilia Paschalna W int. Parafian. 

Konc. W int. Urszuli Mencel z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ rodziców Salomeę i Władysława Sykała, brata Zbigniewa, siostry Eugenię i 

Izabelę oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy. 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (30). 

Konc. Danutę Wiszczun – gregorianka (26). 

8:00 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (1). 

Konc. Danutę Wiszczun – gregorianka (27). 

10:00 W int. rodzin Smolak i Owczarek z prośbą o błogosławieństwo Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz za ++ rodziców, rodzeństwo, Tadeusza Perlińskiego i 

Mariana Rajnert o Miłosierdzie Boże dla nich. 

Konc. Za + Henrykę Serek w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

11:30 W int. męża z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (1). 

17:30 Za + Elfrydę Warzecha. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

25. marca 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.3.-1.4.2018 
Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 

Błogosławione królestwo, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! 

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. 

Dochód z palm przeznaczamy na parafialną Caritas. 

Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpocznie się o godz. 14:00 w kościele 

Wszystkich Świętych procesją do katedry gdzie o godz. 14:30 msza św. pod 

przewodnictwem bpa Jana Kopca. Zapraszamy młodzież do udziału. 

Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu: 
Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę: podczas mszy św. o godz. 7:00, 9:00 i 

17:30; 

W Wielki Wtorek w kościele Chrystusa Króla Noc Konfesjonałów i okazja 

do spowiedzi w godz. 20:00-23:00; 

Wielki Czwartek: 6:30-7:30, 16:30-17:30; 

Wielki Piątek: 6:30-7:30, 17:00-19:00; 

Wielka Sobota: 6:30-7:30, 10:00-15:00. 

W Wielką Środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. Na godz. 18:00 zapraszamy 

młodzieńców i mężczyzn do pomocy przy budowie Ciemnicy i Bożego Grobu. 

W Wielki Czwartek o godz. 9:30 w katedrze Msza Krzyżma, na którą 

zaproszeni są duchowieństwo i wierni diecezji. 

Święte Triduum Paschalne 

Rozpocznie się ono mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:30. Zapraszamy 

poczty sztandarowe, grupy parafialne, Parafian i Gości na dziękczynienie za 

sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. 

Po mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja 

do godz. 20:00 zakończona Kompletą. 

W Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły i abstynencja od 

pokarmów mięsnych. 



O godz. 6:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z okazją do komunii św. dla 

tych, którzy nie mogą uczestniczyć w popołudniowej liturgii Męki Pańskiej. 

O godz. 15:00 rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego, która potrwa do 

soboty 7. kwietnia włącznie. W tym okresie nie będzie innych nabożeństw. 

O godz. 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 18:00 liturgia Męki 

Pańskiej. Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża św. przeznaczone są na 

utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Po liturgii Najświętszy Sakrament 

przeniesiony zostanie do Bożego Grobu, gdzie trwać będzie adoracja. Śpiewać 

będziemy Gorzkie Żale – trzy części. 

Od godz. 22:00 do 2:00 zapraszamy na animowane przez młodzież nocne 

czuwanie przy grobie Pana Jezusa połączone z adoracją i uwielbieniem. 

W Wielką Sobotę Kościół zaleca tradycyjną wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Adorację przy Bożym Grobie o godz. 6:30 rozpocznie modlitwa 

Jutrzni. 

Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10:00-15:00 w 

odstępach co pół godziny. 

Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 22:00 od poświęcenia ognia przed 

kościołem a zakończymy procesją rezurekcyjną Zmartwychwstania Pańskiego. 

Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy poczty sztandarowe, mężczyzn do 

baldachimu i latarń, grupy parafialne, Parafian i Gości. 

W Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego msze św. jak w 

każdą niedzielę. O godz. 15:00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

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

Kancelaria w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek. 

Polecamy nowy numer Gazetki Parafialnej oraz Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary oraz bukszpan. W tych 

świętych dniach zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i uzyskali pomoc od Boga. 

Żegnamy parafian: Janina Ściernicka (1934). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

WIELKI TYDZIEŃ 

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego 

Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Każdy 

chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego 

Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim 

umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary. 

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa, w którą Kościół obchodzi 

pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy 

Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. 

Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego 

wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym obrzęd 

poświęcenia palm. 

W Wielki Czwartek tylko w kościołach katedralnych odprawia się dwie msze 

św. Rano biskup koncelebruje z kapłanami diecezji uroczystą Mszę św. z 

poświęceniem Krzyżma – oliwa zmieszana z balsmem, używane w sakramencie 

bierzmowania i sakramencie chrztu – i oleju chorych. We wszystkich innych 

kościołach celebrowana jest tylko jedna Msza św. w godzinach wieczornych. 

Nazywamy ją Mszą Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, 

które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. 

Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy 

z czwartku na piątek i należała według 

żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba 

trwała od zachodu, do zachodu słońca. 

Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary 

Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu 

widać ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii. 

W Wielki Piątek Kościół gromadzi się na sprawowaniu pamiątki męki i 

śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza do rozważania 

biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. 

W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało 

Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu Pańskiego. 

Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych 

nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na 

modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i 

Zmartwychwstały Pan. W tym dniu święci się pokarmy na stół wielkanocny. 

Wigilia Paschalna to Noc Paschalna rozjaśniona zmartwychwstaniem 

Chrystusa. Jest to naprawdę Wielka Noc naznaczona najważniejszym 

wydarzeniem w dziejach świata. W niej dokonało się przejście że śmierci do 

nowego życia, przez zmartwychwstanie. Dynamika tej nocy skupia się wokół 

życia w Chrystusie. Liturgia pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - 

uczta. Znaki te stanowią treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym 

ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania całego stworzenia do 

udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna. 

INTENCJE MSZALNE 25.3.-1.4.2018 

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 Waldemara. 

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. 


