
12.3.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (11). 

9:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (16). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

13.3.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Antona Machnika z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (17). 

9:00 Za + Ryszarda – gregorianka (12). 

17:30 Za + Mirosława Sadowskiego w 30. dzień po śmierci. 

14.3.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (18). 

9:00 Za + Ryszarda – gregorianka (13). 

17:30 Za + Emilię Kurgan w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ rodziców Klarę i Pawła Domin w 14. i 50. rocz. śmierci o wieczną radość dla 

nich. 

Konc. Za ++ Elfrydę i Joachima Warzecha o radość życia wiecznego dla nich. 

15.3.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię i Paula Machnik o radość życia wiecznego dla nich. 

Konc. Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (19). 

9:00 Za + Ryszarda – gregorianka (14). 
17:30 Za + Weronikę Cieślik o łaskę nieba. 

16.3.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (20). 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (15). 

17:30 Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Pechta, rodziców Kazimierę i Józefa Złamek oraz 

Katarzynę i Wincentego Pechta. 

Konc. Za + Anielę Szczemczyk. 

17.3.2019 NIEDZIELA – DRUGA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za ++ Marię i Andrzeja oraz z rodzin Szuper, Bem i Klimek. 

Konc. Za ++ Marię Szostak, rodziców Antoniego i Stefanię Szostak, brata Stanisława, matkę 

chrzestną Sabinę Sławecką, teściów Piotra i Stanisławę, teściów Stanisławę i Piotra 

Łanowy, szwagra Władysława, szwagierkę Wiesławę Łanowy i pokrewieństwo z obu 

stron 

10:00 W int. Anny z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu. 

Konc. Za + żonę, mamę, babcię i prababcię Danielę Matkowską w rocznicę urodzin o 

wieczny pokój jej duszy. 

11:30 Za ++ Czesława Szczurka w 2. rocz. śmierci i rodziców z obu stron. 

Konc. Za ++ Józefę i Juliana Piwoda oraz z rodzin Piwoda i Pacuła o radość wieczną w 

niebie. 

17:30 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (21). 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (16). 

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 Niedzielę – Pierwszą Wielkiego Postu 

10. marca 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 10-17.3.2019 

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, 

że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 

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

16:45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. O godz. 17:30 msza św. z udziałem 

FZŚ. 

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 

dodatkowa msza św. recytowana. Zachęcamy do pobożności Eucharystycznej w 

o okresie Wielkiego Postu. 

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

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

ministrantów i Marianek. 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00 nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży 

i RMF. 

W sobotę o godz. 6:30 godzinki ku czci NMP. O godz. 16:00 pierwsza nauka 

dla narzeczonych. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę z racji dnia modlitwy za misje Kościoła i za misjonarzy 

gościć będziemy s. M. Gizelę, służebniczkę, prowincjalną referentkę d.s. misji, 

która da świadectwo o powołaniu misyjnym. O godz. 16:00 druga nauka dla 

narzeczonych. W tym dniu zbiórka do puszek na witraże do naszego kościoła. 

Prosimy, by przed dniem 19. marca kandydaci do bierzmowania, świadkowie 

i rodzice przystąpili do sakramentu spowiedzi św. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Pamiętajmy w modlitwach o Kościele świętym, który tworzymy, o naszej 

Ojczyźnie i o sobie nawzajem prosząc, abyśmy wytrwali w dobrym i w 

podjętych postanowieniach wielkopostnych. 
Żegnamy parafian: Zdzisław Kunert (1935). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


EKSTREMALNIE NOCNY WEEKEND 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza wszystkich dorosłych na 

Ekstremalnie Nocny Weekend trwający od 15 do 17.03.2019. To połączenie idei 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, czasu na przemyślenia i mini-rekolekcji w 

pokonywanej nocą 44-kilometrowej trasie z Gliwic do Babic. 

Plan Nocnego Weekendu dostępny także na: www.enw.notochodzmy.pl: 

15.03.2019 godz. 21.00 Msza Święta w kościele Podwyższenia Krzyża 

Świętego przy ul. Daszyńskiego 2 w Gliwicach. 

Przed Mszą Świętą pod kościołem będzie można zostawić śpiwór i bagaż 

niezbędny do przeżycia minirekolekcji w Babicach. Po Mszy Św. każdy będzie 

mógł wyruszyć indywidualnie na Nocną Drogę Krzyżową. Apelujemy o rozwagę 

w dobieraniu ubioru oraz ocenie indywidualnych możliwości uczestników. 

Szczegóły dotyczące przygotowania oraz ubioru dostępnie na stronie www. 

16.03. 2019 godz. 8.00 odpoczynek w domu parafialnym parafii św. Anny w 

Babicach ul. Szkolna 24. Po wyczerpującej drodze uczestnicy zjedzą śniadanie. 

16.03.2019 godz. 15.00 początek minirekolekcji 

17.03.2019 godz. 10.00 Msza Święta w kościele św. Anny w Babicach 

kończąca Ekstremalnie Nocny Weekend. 

Ks. Marcin Paś, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Gliwickiej. 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE 

Diecezjalny asystent Róż Różańcowych pragnie poinformować oraz zaprosić 

na zbliżające się wydarzenia: 

 - poniedziałek 11. marca o godzinie 21.00 w Radiu SILESIA (96,2 FM) 

odbędzie się audycja nt. „Róż różańcowych” i „Żywego Różańca”. O godz. 

22.00 modlitwa różańcowa. 

- sobota 30. marca w parafii WNMP w Zabrzu-Biskupicach, ul. Bytomska 

111b, 41-803 Zabrze, odbędzie się wielkopostny dzień skupienia Żywego 

Różańca. W programie m. in. wspólna modlitwa różańcowa, okazja do przyjęcia 

sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystia, przerwa na kawę oraz konferencja 

formacyjna. Rozpoczęcie o godz. 10:00, zakończenie ok. godz. 12:30. 

Ks. Krzysztof Plewnia, Diecezjalny Asystent Róż Różańcowych. 

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE W WSD W OPOLU 

Zwracamy się z serdecznym zaproszeniem na organizowane przez Wyższe 

Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu, rekolekcje powołaniowe. 

Odbędą się one w dniach 29-31 marca pod hasłem "Tajemnica". 

Nasze zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do młodych osób, a 

szczególnie uczniów szkół średnich, studentów oraz inni, którzy być może 

skończyli szkołę średnią, a nie studiują. Słyszysz głos powołania? Zastanawiasz 

się nad przyszłością? Liczymy na Twoją obecność… 

Krystian Kitowski i Emanuel Polok, Klerycy WMSD Opole. 

WARSZTATY DLA MAŁŻONKÓW 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza małżonków 

na warsztaty o intymności małżeńskiej pt. „Bądź blisko mnie, czyli seks po 

ślubie”, które odbędą się w sobotę 23. marca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym 

Jana Pawła II W Gliwicach. 

Warsztaty są kierowane do małżonków sakramentalnych, którzy pragną 

okazywać sobie miłość również poprzez intymne spotkania małżeńskie zgodnie z 

zamysłem Boga Stwórcy. Współżycie seksualne małżonków może być pięknym 

gestem miłości, jeśli jest przeżywane w wolności i zaangażowaniu obojga 

małżonków. Wybranie odpowiedniego stylu życia pozwoli małżonkom na 

rozwój ich intymnej relacji. Zaś wystrzeganie się stereotypów i swoich 

zachcianek uwrażliwi małżonków na wzajemne potrzeby. 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem 

internetowym duszpasterstwa rodzin: dorodzin.pl 

Ks. Waldemar Niemczyk – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, 

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie – diecezjalni doradcy życia rodzinnego. 

Zatrzymaj się, porzuć ten przymus, by żyć w przyspieszonym rytmie, który 
rozprasza, dzieli i doprowadza w końcu do zniszczenia czasu rodzinnego, czasu 
przyjaźni, czasu spędzanego z dziećmi, czasu dziadków, czasu bezinteresowności… 
czasu Bożego… 

Zatrzymaj się na chwilę przed ogłuszającym hałasem, który osłabia i oszałamia 
nasze uszy i sprawia, że zapominamy o owocnej i twórczej mocy milczenia… 

Zatrzymaj się na chwilę przed pustką tego, co chwilowe, przejściowe i ulotne, co 
pozbawia nas korzeni, więzi, wartości drogi i umiejętności bycia zawsze 
pielgrzymami. Zatrzymaj się, aby patrzeć i kontemplować! (Papież Franciszek) 

INTENCJE MSZALNE 10-17.3.2019 

10.3.2019 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za ++ męża Józefa Kaliciaka, syna Tadeusza, brata Stanisława, rodziców z obu stron i za 

dusze w czyśćcu cierpiące 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (9). 

10:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (14). 

11:30 W int. Kazimiery Ziober z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia (Te Deum). 

Konc. W int. Barbary z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Karolina Zając. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

11.3.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (10). 

9:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (15). 

17:30 Za + Jerzego Czerniaka w 1. rocz. śmierci. 


