5.3.2019 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 + Józefę Stróżykowską – gregorianka (9).
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (4).
17:30 W int. Zdzisława Huczka z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i zdrowie.
6.3.2019 ŚRODA POPIELCOWA
7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (10).
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (5).
9:00 Za ++ Janinę i Franciszka Płaczek
17:30 Za + Mirosława Sadowskiego – int. od sąsiadów
19:00 W int. Alicji Pięta o błogosławieństwo Boże i zdrowie.
7.3.2019 CZWARTEK PO POPIELCU – PIERWSZY MIESIĄCA
7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (11).
9:00 Za + Ryszarda – gregorianka (6).
17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość
dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++
kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych.
Konc. W int. Teresy Chmielewskiej z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
laski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.
8.3.2019 PIĄTEK PO POPIELCU
7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (12).
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (7).
9:00 Za ++ Genowefę i Henryka Olsińskich – int. od rodziny Straszak.
17:30 Za + Mirosława Sadowskiego – int. od siostry Teresy z rodziną.
9.3.2019 SOBOTA PO POPIELCU
7:00 Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (13).
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (8).
17:30 W int. dziękczynnej dobremu Bogu za Jego łaski dla Władysławy.
Konc. Za + Henryka Jabłońskiego w 1. rocz. śmierci i w dniu urodzin o radość nieba.
Konc. Za ++ rodziców i rodzeństwo Jasińskich i Straszak.
10.3.2019 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU
8:00 Za ++ męża Józefa Kaliciak, 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 prośba 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.
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
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Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
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bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim,
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
Dziś w poniedziałek i we wtorek w godz. 13:00-17:30 adoracja Najświętszego
Sakramentu z racji Dni Eucharystycznych przed Środą Popielcową. Każdego
dnia o godz. 17:15 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zakończenie
adoracji. Zachęcamy Parafian i Gości do przeznaczenia czasu na uwielbienie
Jezusa Eucharystycznego.
Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post, okres Spowiedzi i Komunii
św. wielkanocnej. W tym dniu obowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta – i
abstynencja od pokarmów mięsnych. Msze św. o godz. 7:00 szkolna, 9:00, 17:30
i 19:00. Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom w Togo. W
Wielkim Poście, zgodnie z przykazaniem kościelnym należy powstrzymać się od
udziału w zabawach. W przypadku niezachowania postu złożyć można jałmużnę
postną. O godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów.
W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 msza św.
recytowana skierowana osób starszych lub przeszkodzonych w godzinach
porannych lub popołudniowych. Zachęcamy do częstszego uczestnictwa we
mszy św. w tym czasie.
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 ku czci NMP. O godz. 17:00 nabożeństwo ku
czci Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę 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.
Posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 12. marca o godz.
18:00.

Nauki dla narzeczonych w naszej parafii odbędą się w dwie kolejne soboty i
niedziele 16 i 17 marca oraz 23 i 24 marca o godz. 16:00.
Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną.
Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelką życzliwość oraz życzymy
radosnego przedpościa oraz łaski ducha pokuty na rozpoczynający się Wielki
Post.
NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE
Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest stopniowo zapominane.
Najczęściej służy jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo
bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby
„ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby
udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia
chrześcijaństwa”.
Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant Ore (lub
Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej
mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed
uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas:
przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle
samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40
lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o
„czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania
czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej –
zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo
w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę, poniedziałek i
wtorek przed Środą Popielcową.
Z czasem Quarantore zaczęło być sprawowane w mniej uroczystej oprawie.
Ze względów praktycznych zrezygnowano też z wymogu, by odbywało się
nieustannie dniem i nocą. Zezwolił na to m.in. papież Benedykt XIV, który w
wydanej w 1748 r. encyklice „Inter Cetera” zalecał, by odprawiać przed Wielkim
Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed
niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy.
Do dziś pozostało ono związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego
Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy
popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest
wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale
wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako
chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w
przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim
służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem dlatego zawsze jest
miejscem adoracji i uwielbienia Boga obecnego w Eucharystii.

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
To dwa dni kiedy obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do spożycia
trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta oraz wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Dotyczy osób od 18 do 60 roku życia w przypadku postu
oraz osób od 14 roku życia do jego końca w przypadku wstrzemięźliwości.
ODPUST ZUPEŁNY W WIELKIM POŚCIE
Przypominamy, iż za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach pod
zwykłymi warunkami, czyli:
brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
stan łaski uświęcającej 1 lub spowiedź sakramentalna;
przyjęcie Komunii świętej;
odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach
Ojca Świętego. czyli za które modli się każdego dnia papież;
wykonanie czynności związanej z odpustem,
można uzyskać odpust zupełny i ofiarować w intencji swojej lub za osobę
zmarłą.
Kto z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia
kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali wg
podanych warunków – zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół
godziny odda się pobożnemu czytaniu albo rozważaniu Męki Pana Jezusa.
Droga Krzyżowa w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu po mszy
św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00.
Gorzkie Żale w naszym kościele w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.
16:45. Korzystajmy z darów Bożego Miłosierdzia!
INTENCJE MSZALNE 3-10.3.2019
3.3.2019 NIEDZIELA – ÓSMA ZWYKŁA
8:00 W int. Parafian.
Konc. Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (7).
10:00 Za + Henryka Baja w 6. rocz. śmierci.
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (2).
11:30 W int. Lucyny i Mariana Marcinów w 35. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w małżeństwie i rodzinie.
Konc. Za + mamę i babcię Zofię Dzido w 12. rocz. śmierci z prośbą, aby Miłosierny Bóg za
wstawiennictwem Matki Bożej obdarzył ją łaską zbawienia.
17:30 W int. Antoniego, Mariusza, Elwiry, Piotra, Wojciecha i Tomasza z ok. urodzin i
imienin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej.
Konc. Za ++ Jana Kostka w 40. rocz. śmierci, Elfrydę Kostka oraz z rodziny.
4.3.2019 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
7:00 Za ++ szwagierkę Stefanię Jakubek w 1. rocz. śmierci oraz z rodziny o łaskę nieba.
Konc. Za + Józefę Stróżykowską – gregorianka (8).
Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (3).
17:30 Za + Mirosława Sadowskiego – int. od siostry Stefanii z rodziną.

