
4.2.2020 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 + Elżbietę Willmann – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ męża Feliksa Srebrnego w 26. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i rodzeństwo z 

prośbą o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za + Tadeusza Galant – int. od uczestników pogrzebu. 

5.2.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (7). 

17:30 W int. pani doktor Barbary Dindorf-Hike z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej 

Konc. Za + Stanisława Kocińskiego w 15. rocz. śmierci. 

6.2.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 

PIOTRA CHRZCICIELA, PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (8). 

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. Za + Marcina Być – int. od kuzynki Renaty i Pawła Jabłońskich z rodziną. 

Konc. Za + Wacława Lemańskiego. 

Konc. Za + Anielę Zielińską – int. od uczestników pogrzebu. 

7.2.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. KOLETY, DZIEWICY 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (9). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W int. błagalnej, aby Bóg, mocą ofiary Jezusa Chrystusa, usunął skutki grzechów i 

zaniedbań rodzicielskich, by nie wpływały one negatywnie na dzieci – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

  W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

  W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla 

niej i dla jej rodziców. 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

8.2.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Marcina Być – int. od kuzyna Dariusza Pietrzaka z rodziną. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (10). 

17:30 Za + Tadeusza Jedynaka z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za + Lilę Wróbel w 5. rocz. śmierci. 

9.2.2020 NIEDZIELA – PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (11). 

10:00 W int. Michaliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i zdrowie. 

11:30 W int. Adelajdy z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny (Te Deum). 

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 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Czwartą Niedzielę Zwykłą 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej 

Dzień Życia Konsekrowanego 

2. lutego 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 2-9.2.2020 

Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł 

Przymierza, którego pragniecie. 

Dziś święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – Dzień 

Życia Konsekrowanego. Zbiórka do puszek na Zakony Klauzurowe. Mszy św. o 

godz. 10:00 z kolędami towarzyszyć będą dzieci z domu dziecka. O godz. 17:00 

nieszpory kolędowe. 

W poniedziałek przypada wspomnienie św. Błażeja. Po mszach św. 

błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła. Na godz. 8:30 zapraszamy 

mężczyzn i młodzieńców do pomocy przy rozebraniu Stajenki Betlejemskiej, o 

godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. 

W środę przypada wspomnienie św. Agaty – błogosławić będziemy chleb, sól 

i wodę ku jej czci, chroniące domy przed niebezpieczeństwem pożaru i innych 

przeciwności. O godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkania dla 

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunią 

św. pod dwiema Postaciami, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi św. do godz. 19:00. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i spowiedź św. pierwszopiątkowa. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią, intencją zbiorową i nabożeństwem Pierwszego piątku. 

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

W przyszłą niedzielę o godz. 17:30 msza św. z udziałem członów FZŚ. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Prośmy, by Bóg rozpalał w sercach młodych pragnienie pójścia za głosem 

powołania do wyłącznej służby Jemu na drodze rad ewangelicznych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Tadeusz Galant (1959), Aniela Zielińska (1930), 

Krystyna Księżopolska (1938), Wacław Lemański (1941). Wieczny odpoczynek 

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

w pokoju wiecznym. Amen. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

Obchodzony jest w Kościele katolickim w Święto Ofiarowania Pańskiego. 

Jego celem jest szczególna refleksja nad darem życia poświęconego Bogu, 

dziękczynienie i modlitwa za konsekrowanych. 

Warto wiedzieć, że nie każdy ksiądz jest osobą konsekrowaną, istnieje 

natomiast całkiem liczna grupa świeckich konsekrowanych. Osoby 

konsekrowane to te, które w poświęcają życie Bogu. Łączy je konsekracja – 

złożenie Bogu ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Specyfiką danej 

formy czy wspólnoty mogą być również inne przyrzeczenia czy zobowiązania. 

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych. Oprócz istniejących 

tradycyjnie od stuleci zakonów kontemplacyjnych i zakonów czynnych 

funkcjonują nowe formy, sięgające korzeniami początków XX w.: instytuty 

świeckie. Odradzają się również indywidualne formy życia konsekrowanego 

znanych ze starożytności jak dziewice konsekrowane, wdowy czy pustelnicy. 

Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry 

zakonne habitowe i bezhabitowe żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli 

zajmujące się nauczaniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i młodzieżą, 

skoncentrowane na trosce o zdrowie, na działalności charytatywnej na rzecz 

ubogich i inną pracą apostolską. Jest ich ponad 17 tys. Mieszkają w około 2200 

domach i należą do 105 zgromadzeń. Około 2 tys. polskich sióstr pracuje za 

granicą, najczęściej na terenach misyjnych. 

Znacznie mniejszą grupą zakonnic są mniszki żyjące w zakonach 

kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce ponad 1330. Większość mieszka w 83 

klasztorach reprezentujących 13 rodzin zakonnych. Choć nie są powołane do 

działalności duszpasterskiej, wiele osób szuka z nimi kontaktu, rozmowy, 

duchowego wsparcia. Siostry pracują, by zapewnić sobie utrzymanie lecz praca 

ta z reguły nie wystarcza, dlatego już od wielu lat 2 lutego organizowana jest w 

Kościele w Polsce zbiórka przeznaczona na wsparcie ich klasztorów. 

Osoby konsekrowane to również zakonnicy. Jest ich w Polsce nieco ponad 11 

tys., z czego ponad 3 tys. pracuje za granicą. 

W Polsce istnieją również 36 Instytutów Świeckich zrzeszających blisko 1200 

świeckich konsekrowanych. 

W Polsce żyją obecnie 322 dziewice konsekrowane, ok. 300 wdów 

konsekrowanych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik. Są to osoby działające bez 

struktur, bezpośrednio podlegające biskupowi diecezjalnemu, który 

odpowiedzialny jest za ich formację i funkcjonowanie. 

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA 

Św. Błażej, biskup Sebasty, dzisiejsza Turcja – jeden z Czternastu Świętych 

Wspomożycieli – umarł około 316 roku, wspominany 3 lutego. Tradycja 

przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w 

chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o 

łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Błogosławieństwa udziela się 

pobłogosławionymi świecami. Co nam po tym, że mamy zdrowe gardło, gdy 

wydobywają się z niego słowa nienawiści? Prosić o zachowanie od chorób gardła 

oznacza troszczyć się o wzajemną miłość i życzliwość, a unikanie języka 

nienawiści, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. 

WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 

Zgodnie ze starą tradycją 5 lutego w kościołach poświęca się chleb i wodę ku 

czci św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Żyła w III w. Pochodziła z miasta 

Katania na Sycylii. Odrzuciwszy – ze względu na ślubowane Chrystusowi 

dziewictwo – propozycję małżeństwa z rządcą Sycylii, była torturowana i 

okrutnie zamęczona. Szczególnie jest czczona w Rzymie oraz w rodzinnym 

mieście Katanii położonym u stóp najwyższego czynnego wulkanu - Etny. 

Legenda głosi, że kiedy na Sycylii wybuchła Etna, mieszkańcy Katanii wzięli 

z grobu św. Agaty szczątki jej welonu i ruszyli z procesją wokół miasta. 

Uchroniło to Katanię przed zniszczeniem. Na znak jej dobroci (Agata po grecku 

znaczy dobra) w kościołach święci się chleb i wodę, by dzielić się dobrocią jak 

chlebem, a woda ma chronić nasze domy od pożarów. 

„Gdzie nie ma chleba św. Agaty – tam nie ma pełnej chaty”, „Woda św. 

Agaty – niech broni od ognia nasze chaty”. Jest pielęgniarek, wzywa się ją także 

jako orędowniczkę przy trzęsieniach ziemi i chorobach piersi. 

INTENCJE MSZALNE 2-9.2.2020 

2.2.2020 NIEDZIELA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 

8:00 Za + Jana Edwina Radwańskiego. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (4). 

10:00 Za ++ Mariannę i Jana Sitkowskich, Bogdana i Maksymiliana Prokop, rodziców z obu 

stron i pokrewne dusze. 

11:30 W int. Edyty Masztalerz z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 

oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 

Jubilatki i całej rodziny (Te Deum). 

17:30 W int. Jakuba Jankowskiego z ok. urodzin o dary Ducha Świętego i błog. Boże. 

3.2.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (5). 

Konc. W int. Parafian. 

17:30 W int. Jadwigi Balińskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o 

opiekę matki Bożej, zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata życia i dla całej rodziny 

oraz za + męża Tadeusza o łaskę życia wiecznego. 

Konc. W int. Michała Rynkiewicza w podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 


