
 

18.2.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W pewnej intencji. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (20). 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Marcina Być – int. od cioci Marii 

Szewczyk. 

19.2.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (21). 

17:30 Za + Marię Osika w 23. rocz. śmierci. 

20.2.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Janinę i Franciszka Płaczek. 

Konc. Elżbietę Willmann – gregorianka (22). 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

21.2.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (23). 

17:30 W int. Ireny Srebrnej z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na dalsze lata życia dla 

jubilatki i jej rodziny. 

22.2.2020 SOBOTA – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (24). 

17:30 W int. córki Ewy Broda z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ rodziców Kazimierą Ciąpała, Rozalię i Józefa Stępień oraz brata Pawła o radość 

nieba. 

Konc. Za ++ Zdzisława Soroka, Mirosława Grzywaczewskiego, Mirosława Dziwisz z prośbą 

o łaskę nieba – int. od współpracowników z GZUT-u Odlewni. 

23.2.2020 NIEDZIELA – SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Mieczysława Kubiś w 6. rocz. śmierci. 

10:00 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek oraz dziadków o dar życia wiecznego. 

11:30 W int. Elżbiety i Herberta Lesik z ok. 60. rocz. ślubu i 83. rocz. urodzin Elżbiety z 

podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilatów i 

ich rodziny. 

Konc. W int. Franciszki Dąbrowskiej z ok. 91. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

otrzymane łaski, z prośba o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. W int. Aleksandry Frączkiewicz z ok. 5. rocz. urodzin i Nataniela Jasińskiego z ok. 1. 

rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów 

Stróżów. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznych dzieci: Maja Lis, Kacper Juszczak. 

Sakrament chrztu św.: Nataniel Jasiński, Lena Piękosz, Nadia Spyrka. 

17:30 Elżbietę Willmann – gregorianka (25). 

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 Szóstą Niedzielę Zwykłą 

16. lutego 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.2.2020 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. 

Dziś zbiórka do puszek na witraże – dziękujemy za składane ofiary na ten cel. 

O godz. 17:00 nieszpory niedzielne. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. 

We wtorek o godz. 18:00 w refektarzu klasztornym posiedzenie Rady 

Parafialnej przed wizytacją Biskupa. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkania dla 

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W czwartek od godz. 18:00 do 19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi św. O godz. 18:00 spotkanie dla młodzieży. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na leczenie naszego 

parafianina, dziewięcioletniego Andrzeja Opiela. To drugi w krótkim czasie 

nagły i ostry przypadek choroby nowotworowej, której leczenie będziemy mogli 

wesprzeć. Informacje o rachunku bankowym, na który również można wpłacić 

ofiarę znajdziemy w dzisiejszej Gazetce Parafialnej. Po mszy św. o godz. 11:30 

rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem. 

Niech Bóg nas wspomaga w dobrym, abyśmy byli Jego świadkami w świecie. 

Żegnamy parafian: Czesław Szczepaniak (1949), Bogdan Cudek (1954). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

WSPARCIE LECZENIA ANDRZEJA OPIELI 

Andrzej jest dziewięcioletnim członkiem naszej parafii. W ubiegłym roku 

przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Nagle zachorował na nowotwór, który 

usadowił się w jego głowie. Zbierane ofiary-wsparcie przeznaczone będą na 

koszty rehabilitacji i leczenia, które w znacznej części są po stronie rodziny. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


„NAJŚWIĘTSZE SERCE” 

PIERWSZY W HISTORII KINA FILM O NAJŚWIĘTSZYM SERCU JEZUSOWYM! 

Dlaczego nakręcono „Najświętsze Serce”? Żyjemy w czasach, gdy nienawiść 

zyskuje coraz większą siłę w relacjach międzyludzkich; Serce Jezusa zostało 

odrzucone i „zamrożone” przez egoizm, kłamstwo i ignorancję. Tym filmem 

chcemy pokazać siłę wszechmocnej miłości wcielonej w ludzkie serce, gotowe 

się poświęcić dla naszego szczęścia. 

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów katolickich tego roku. 

Dystrybucję kinową zapowiedziano już w kilkunastu krajach. Polska premiera 

będzie mieć miejsce zaledwie tydzień po premierze światowej. 

O czym opowiada film? Znana pisarka Lupe Valdes poszukuje inspiracji do 

książki i natrafia na tajemniczą historię sprzed lat. Wyrusza do Francji, miejsca 

tajemniczych objawień, gdzie w szklanej trumnie spoczywa nietknięte przez czas 

ciało wizjonerki, św. Małgorzaty Alacoque. 300 lat temu Jezus objawił jej 

swoje... Serce i przekazał 12 obietnic dla ludzi, którzy będą Je czcić. 

Pisarka ulega fascynacji tą historią i podejmuje prywatne śledztwo. W jego 

trakcie spotyka świętych, papieży, ale i spiskowców, odkrywa cuda, a także 

zbrodnie. Wraz z bohaterką widz poznaje źródła i historię czci Najświętszego 

Serca Jezusa – kultu, który jak nic innego naznaczył ostatnie trzy wieki historii 

Kościoła. Przebywa drogę od małej francuskiej miejscowości, w której zapłonęła 

iskra kultu, przez Watykan, gdzie papież poświęca całą ludzkość i świat 

Najświętszemu Sercu, po Łagiewniki, gdzie Jezus objawił, jak wielką miłością 

przepełnione jest Jego Serce. Dociera wreszcie do miejsc cudów 

eucharystycznych. To tam na Hostii zmaterializowały się cząstki Najświętszego 

Serca. Intrygujący film fabularno-dokumentalny odkrywa przed widzem sedno 

kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe. 

Ważny czas dla czcicieli Najświętszego Serca. Film trafia do kin w 

szczególnym okresie. W tym roku przypada 100. rocznica kanonizacji św. 

Małgorzaty Marii Alacoque oraz 100. rocznica zawierzenia losów naszej 

ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Miało to miejsce 27 lipca 1920 roku 

na Jasnej Górze w czasie, gdy bolszewicy stali u bram Warszawy. W związku z 

tym aktem oddania papież Benedykt XV przysłał list, w którym napisał: „Nic 

stosowniejszego nie mogliście podjąć celem naprawienia zła naszych czasów, jak 

ulegając zachętom papieskim ojczyznę Waszą poświęcić Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu i Jego kult święty w narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej”. 

Wcześniej, bo w 1899 roku papież Leon XIII poświęcił Najświętszemu Sercu 

całą ludzkość. 

Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan 

Paweł II, który mówił, że „Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”. W 1999 

roku w Warszawie powiedział: „Pragnę przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, 

którzy w Kościele z jakiegokolwiek tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult 

Serca Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi do naszych 

czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom w tym samym duchu, 

jaki zawsze go ożywiał”. 

Niech ten film będzie odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II i darem dla 

Niego w przededniu 100. rocznicy urodzin papieża Polaka. 

Film „Najświętsze Serce” w kinach od 28 lutego, dystrybutor Rafael Film, 

www.rafaelfilm.pl. 

TŁUSTY CZWARTEK I OSTATKI 

W kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem zwany 

jest „tłustym czwartkiem”. Ten dzień rozpoczyna zapusty, ostatnie dni 

karnawału. Wedle tradycji, w tym dniu i następnych dozwolone jest objadanie 

się. Kończy ten czas Środa Popielcowa, która jest dniem postu i rozpoczyna 

okres Wielkiego Postu. W tym okresie czterdziestu dni chrześcijanie ze 

względów pokutnych, jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy, powinni 

zachowywać wstrzemięźliwość – również w przyjmowaniu pokarmów. 

Najpopularniejsze potrawy Tłustego Czwartku to pączki i faworki, zwane 

również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się 

pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem. 

W tych dniach trwa Nabożeństwo czterdziestogodzinne to nabożeństwo, 

którego zadaniem jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu. Polega 

ono na nieustannej modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, 

czyli innymi słowy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest zatem 

nabożeństwem eucharystycznym i powinno się zaczynać lub kończyć mszą św. 

Ma charakter pokutny i ekspiacyjny, przebłagalny. Jego celem jest przebłagalnie 

za grzechy popełnione przez wiernych w okresie karnawału. Uczestnicy adoracji 

poprzez sam swój udział w nabożeństwie odkupują nie tylko swoje winy, ale 

również winy współwyznawców. 

W naszym kościele adoracja odbędzie się w niedzielę, poniedziałek i wtorek 

od godz. 13:00 do 17:30. Zaplanujmy chwilę na trwanie przed PANEM. 

INTENCJE MSZALNE 16-23.2.2020 

16.2.2020 NIEDZIELA – SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Marię Wojtal w 5. rocz. śmierci, męża Mariana i rodziców z obu stron. 

10:00 Za + męża Mirosława Sadowskiego. 

Konc. Za + Elżbietę Frankowską w 3. rocz. śmierci. 

11:30 W int. Jadwigi Domanowskiej z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ Reginę i Zenobiusza Sysków oraz pokrewieństwo z obu stron. 

17:30 Elżbietę Willmann – gregorianka (18). 

17.2.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (19). 

Konc. W int. Leszka Sempki z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i drowie dla niego i jego rodziny. 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 


