
5.3.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (1). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (25). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (5). 

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 + Zbigniewa Gwóźdź o łaskę nieba. 

6.3.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (2). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (26). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ Stanisławę Janicką w 25. rocz. śmierci i jej męża Jana, aby dobry Bóg powołał ich 

do nieba. 

7.3.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (3). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (27). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (7). 

17:30 Za + Sabinę Kersz – int. od uczestników pogrzebu. 

8.3.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (4). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (28). 

9:00 Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (8). 

17:30 Za + Bolesława Samborskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

9.3.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (5). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (29). 

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

17:30 W int. Krystyny i Mieczysława w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie. 

10.3.2018 SOBOTA– DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Wiszczun – gregorianka (6). 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (30). 

Konc. Za + Joachima kardynała Meisnera – gregorianka (10). 

17:30 W int. Barbary Korzeniowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski z 

prośbą o dary Ducha Świętego. 

Konc. Za + męża Jana Kajetańczyka i rodziców z obu stron. 

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.: Nadia Nowak, 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). 

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 Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu 

4. marca 2018 roku 

Rok Ducha Świętego – 
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.3.2018 

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 

Dziś kolekta przeznaczona jest na Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i 

młodzieży w Rusinowicach. O godz. 16:00 ostatnia 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 

dodatkowa msza św. recytowana. 

We wtorek o godz. 18:00 w klasztorze posiedzenie Rady Parafialnej. 

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. 

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

Bożej. 

W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje parafialne. Plan rekolekcji w 

dzisiejszej Gazetce Parafialnej. Rekolekcje poprowadzi o. Jarosław Zatoka, 

proboszcz parafii i gwardian klasztoru w Dusznikach Zdroju. 

Pod chórem wyłożone są skarbonki Jałmużny Postnej, które oddać będzie 

można w niedzielę Bożego Miłosierdzia. 

Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła w kwocie 2378,40 zł. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Prośmy Boga na zbliżający się czas rekolekcji o ducha pokuty i dary Ducha 

Świętego dla nas i dla rekolekcjonisty. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 

W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W GLIWICACH 

W ROKU DUCHA ŚWIĘTEGO 

10-14 MARCA 2018 

Prowadzący: o. Jarosław Zatoka, franciszkanin 

sobota 10. marca 2018 
17:30 msza św. w sobotni wieczór z nauką ogólną 

niedziela 11. marca 2018 
08:00 msza św. z nauką ogólną 

10:00 msza św. z udziałem dzieci z nauką ogólną 

11:30 msza św. z nauką ogólną 

15:00 msza św. dla FZŚ z nauką ogólną 

16:45 „Gorzkie żale” z kazaniem pasyjnym. 

17:30 msza św. z nauką ogólną 

18:30 Wieczór uwielbienia ze Wspólnotą Przymierza Rodzin „Mamre” 

poniedziałek 12. marca 2018 
08:00 msza św. z nauką ogólną 

09:30 nauka dla dzieci klas 0-3 

11:00 nauka dla dzieci klas 4-7 i gimnazjum SSpoł i ETE 

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30 msza św. z nauką ogólną 

18:30 katecheza „Dary i owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina”. 

19:00 nauka dla młodzieży szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej 

wtorek 13. marca 2018 
08:00 msza św. z nauką ogólną 

09:30 nauka dla dzieci klas 0-3 

11:00 nauka dla dzieci klas 4-7 i gimnazjum SSpoł i ETE 

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30 msza św. z nauką ogólną 

18:30 katecheza „Dary i owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina”. 

19:00 nauka dla katechumenów i gimnazjalistów 

środa 14. marca 2018 
08:00 msza św. z sakramentem chorych z nauką ogólną 

i kolektą dla rekolekcjonisty 

09:30 nabożeństwo końcowe z nauką dla dzieci klas 0-3 

10:30 okazja do spowiedzi św. dla dzieci klas 4-7 i gimnazjum SSpoł i ETE 

11:00 msza św. z nauką dla dzieci klas 4-7 i gimnazjum SSpoł i ETE 

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

17:30 msza św. z nauką ogólną i kolektą dla rekolekcjonisty 

Żegnamy parafian: Genowefa Trzaskacz (1929). Wieczny odpoczynek racz 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

PIĘĆ PORAD PAPIEŻA NA WIELKI POST 

1. Odkryj Boże Miłosierdzie w Biblii by wreszcie móc wyjść z wyobcowania 

poprzez słuchanie Słowa Bożego. Lektura Pisma wcale nie jest trudna. Spróbuj 

codziennie poświęcić 10 minut na czytanie codziennej Ewangelii. Jeśli możesz 

poświęcić więcej czasu - zrób to. 

2. Przyjmij Boże Miłosierdzie w spowiedzi. Nie zmarnujmy tego czasu 

Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! Spowiedź jest miejscem 

uzdrowienia, lekarstwem na nasze grzechy. Podczas Wielkiego Postu spróbuj 

przyłożyć się do tej spowiedzi, pamiętając o głębokim miłosierdziu Boga, o tym, 

że twoje grzechy już się nie liczą. To bardzo ważne! 

3. Codziennie myśl o tym, co miłosiernego robiłeś. Spróbuj zrobić codziennie 

jeden taki uczynek - względem ciała lub ducha. Ofiaruj jedzenie lub jakąś 

książkę napotkanemu bezdomnemu, zaangażuj się w wolontariat, porozmawiaj z 

kimś o Bogu... 

4. Odkryj ciszę na nowo. Kiedy spróbujesz posłuchać Słowa Bożego, 

odkryjesz że bardzo ważnym elementem modlitwy jest cisza - brak muzyki czy 

rozpraszających dźwięków. Cisza, podobnie jak uczynki miłosierdzia, ma swój 

wymiar cielesny, jak i duchowy. Spróbuj wyciszyć swoje pragnienia. Nie myśl o 

pracy, ani o problemach materialnych, pozbądź się rozmaitych planów i 

pragnień, gdy siądziesz do modlitwy. Ofiaruj je wszystkie Bogu. 

5. Wyjdź do ubogich i odrzuconych. Najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie 

chce przyznać, że nim jest. Aby otworzyć się na miłosierdzie, trzeba samemu go 

doświadczyć. Najprostszym i zarazem najtrudniejszym sposobem na 

doświadczenie go, jest... bycie miłosiernym. Spróbuj porozmawiać z kimś, kogo 

kiedyś negatywnie oceniłeś, skrytykowałeś. Spróbuj wyjść do osób, które zostały 

wykluczone - starszych, ubogich, niepełnosprawnych czy bezdomnych. Zobacz, 

jak obecność przy nich, takie proste bycie z drugim człowiekiem, rodzi 

miłosierdzie. To naprawdę działa. 

INTENCJE MSZALNE 4-11.3.2018 

4.3.2018 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKIEGO POSTU 

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

Konc. Za ++ synów Sebastiana w 2. rocz. śmierci i Tomasza i Undziakiewicz z prośbą o 

Miłosierdzie Boże i 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). 


