
INTENCJE MSZALNE 14-21.4.2019 

14.4.2019 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (5). 

Konc. Za + Janinę Kałużny – int. od Stanisławy. 

10:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (14). 

11:30 W int. Sylwii z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla matki i dziecka. 

17:30 Za ++ Teresę Hudek w 8. rocz. śmierci, rodziców Stefanię i Władysławę, rodzeństwo 

Halinę Sobka, Barbarę Barej, Wandę Wileńską i Edmunda Hudek. 

15.4.2019 WIELKI PONIEDZIAŁEK 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (15). 

9:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (6). 

17:30 W int. Ewy Herdzin z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

16.4.2019 WIELKI WTOREK 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

9:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (16). 

17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (7). 

Konc. Za + Andrzeja Niemiec – int. od uczestników pogrzebu. 

17.4.2019 WIELKA ŚRODA 

7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (17). 

9:00 Za + ks. Wiktora Mika o radość życia wiecznego. 

17:30 W int. o. Eliasza z ok. imienin. 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (8). 

18.4.2019 WIELKI CZWARTEK 

17:30 W int. Wspólnot Franciszkanów i Służebniczek oraz w int. naszych Prowincji z 

podziękowaniem Bogu za Jego łaski i z prośbą o dar nowych powołań. 

Konc. Za + ks. Wiktora Mika w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Ewę Drobiec w 10. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (18). 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (9). 

19.4.2019 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

20.4.2019 WIELKA SOBOTA 

21.4.2019 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

22:00 Wigilia Paschalna i Rezurekcja w int. Parafian. 

Konc. W int. Franciszkanów z Gliwic z prośbą o potrzebne łaski i dary Boże. 

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

Izabelę, dziadków, Teresę oraz pokrewieństwo. 

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (19). 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (10). 

8:00 Za + mamę Mariannę Senderowską w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ Stanisława Dworskiego w 30. rocz. śmierci, rodziców i siostry 

10:00 W int. Beaty i Grzegorza z ok. urodzin oraz ich dzieci Magdaleny i Juliusza z prośbą o 

Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w małżeństwie i rodzinie. 

11:30 Za + Otylię Prudło – gregorianka (20). 

17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (11). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

14. kwietnia 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

MMIISSJJEE  ŚŚWWIIĘĘTTEE  
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gliwicach 

26.05.2019 – 2.06.2019 

Czas łaski i zbawienia. Zaplanuj go sobie!!! 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.4.2019 

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. Dziękujemy 

za nabycie palm i świec Caritas. 

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

Wszystkich Świętych procesją do katedry gdzie o godz. 14:30 celebrowana 

będzie msza św. pod przewodnictwem bpa Jana Kopca. Zapraszamy młodzież do 

udziału. 

Okazja do spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu w naszym kościele: 
Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę: podczas mszy św. o godz. 7:00, 9:00 i 

17:30. 

Wielki Czwartek: 6:30-7:00, 16:30-17:30; 

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

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

W Wielki Wtorek w kościele Chrystusa Króla Noc Konfesjonałów, okazja do 

spowiedzi św. w godz. 20:00-23:00. 

W Wielką Środę imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Eliasz. Msza św. w 

jego intencji o godz. 17:30. 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. 

Triduum Paschalne rozpocznie msza 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. 19:30 

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 27. 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 do godz. 24:00. Po zakończeniu Liturgii śpiewać będziemy 

Gorzkie Żale – trzy części. 

Od godz. 21:30 do 24:00 czuwanie przy Grobie Pana Jezusa połączone z 

adoracją i śpiewem uwielbienia. 

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. Wręczać będziemy zaproszenia na mające się odbyć w 

maju Misje Święte. 

Wigilia Paschalna o godz. 22:00 rozpocznie się od poświęcenia ognia przed 

kościołem a zakończy procesją rezurekcyjną Zmartwychwstania Pańskiego. 

Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy poczty sztandarowe, mężczyzn do 

baldachimu, grupy parafialne, Parafian i Gości. 

W Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego msze św. jak w 

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

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

Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna tylko we wtorek. 

Polecamy nowy numer Gazetki Parafialnej oraz Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary oraz bukszpan do 

palm. Celebrując misterium paschalne: męki, śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa, dążmy do ostatecznego celu, jakim jest spotkanie z żyjącym Panem. 

Żegnamy parafian: Andrzej Niemiec (1953). Wieczny odpoczynek racz im 

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

WIELKI TYDZIEŃ I DLACZEGO TRIDUUM PASCHALNE? 

Najważniejszymi świętami dla każdego ochrzczonego nie są święta Bożego 

Narodzenia, ale Wielka Noc, podczas której objawiła się Boża miłość względem 

człowieka. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z jednej strony są 

czasem pełnym smutku. Jednak, ze względu na zwycięstwo Pana Jezusa nad 

śmiercią, należą jednocześnie do najradośniejszych chwil dla chrześcijanina. 

Wraz z Niedzielą Palmową weszliśmy w czas Wielkiego Tygodnia, czyli 

bezpośredniego okresu przygotowania do świąt wielkanocnych. W tym dniu 

wspominaliśmy uroczysty wjazd Jezusa i apostołów do Jerozolimy. Kolejne dni 

tygodnia otrzymują miano „Wielkich” (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek itd.). 

Podkreśla się w ten sposób wzniosłość owego tygodnia, który jest 

podsumowaniem planu Bożego zbawienia ludzkości. 

Centrum Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Z języka łacińskiego 

„triduum” oznacza „trzy dni”. Dlaczego Triduum Paschalne, skoro dni są cztery? 

Nazwa „Triduum Paschalne” jest myląca. Wskazuje na to, że mówimy o trzech 

dniach. Jeśli je policzyć, to okaże się, że dni są cztery: Wielki Czwartek, Wielki 

Piątek, Wielka Sobota i Wigilia Paschalna celebrowana w sobotę wieczorem, ale 

rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania, czyli czwarty dzień. 

Problemy z obliczeniami wynikają z tego, że w Kościele te dni zawsze 

traktuje się jako jeden. Liturgie są trzy, ale tak naprawdę, od czwartkowego 

wieczoru cały czas będzie trwała jedna i ta sama liturgia, która skończy się w 

nocy z soboty na niedzielę. 

Na potwierdzenie tego istnieje bardzo czytelny dowód: żadna z liturgii nie 

zakończy się błogosławieństwem, które zwykle udzielane jest na końcu 

nabożeństw. Msze Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy znakiem krzyża, a 

błogosławieństwem zakończy się dopiero liturgia Wigilii Paschalnej. W tym 

czasie mają miejsce najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym katolików. 

Zatem podczas Triduum celebrowana jest męka, śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa. Rozpoczniemy ją wieczorną mszą świętą w Wielki Czwartek, a 

zakończymy po południu w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania. 

Zapraszamy do udziału w bogatej Liturgii Triduum Paschalnego. Wielki 

Czwartek to dzień pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, 

Wielki Piątek to dzień zbawczej Męki i Śmierci Jezusa, Wielka Sobota to dzień 

milczenia, czuwania i oczekiwania na radość Zmartwychwstania. 

Kolekty z tych dni przeznaczone są: w Czwartek na potrzeby kościoła, w 

Piątek na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej, w Niedzielę 

Wielkanocną na potrzeby kościoła, w Poniedziałek Wielkanocny na Katolicki 

Uniwersytet Lubelski. 

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

