
24.2.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Nowenna do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (26). 

17:30 Za + Anielę Zielińską w 3. dzień po śmierci i jej męża Czesława w 4. rocz. śmierci o 

łaskę nieba. 

25.2.2020 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. Nowenna do Dworu Niebieskiego w int. córki Małgorzaty. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (27). 

17:30 Za + Tadeusza Galant w 30. dzień po śmierci. 

26.2.2020 ŚRODA POPIELCOWA 

7:00 Za ++ Karolinę w rocznicę śmierci, Aleksandra, Wandę, Helenę i Romana. 

9:00 Za + Czesława Szczepaniak o łaskę nieba. 

17:30 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (1). 

Konc. Za + Bogdana Cudek. 

19:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (28). 

27.2.2020 CZWARTEK PO POPIELCU 

7:00 Elżbietę Willmann – gregorianka (29). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (2). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + Ewę Ilcewicz – int. od uczestników pogrzebu. 

28.2.2020 PIĄTEK PO POPIELCU 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (30). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (3). 

17:30 W int. br. Romana z ok. imienin. 

Konc. Za ++ Tomasza Steć w 6. rocz. śmierci oraz rodziców Barbarę i Stanisława. 

Konc. Za + Bożenę Wasiewicz w 3. rocz. śmierci. 

29.2.2020 SOBOTA PO POPIELCU 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (4). 

Konc. Za + Władysława Pudzianowskiego. 

17:30 W int. Juliana Mencfel z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 

oraz z prośbą o opiekę Bożą i łaskę zdrowia – int. od rodziny (Te Deum). 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniego Jankowskiego, Wojciecha Grzegorczyka, 

Tomasza Pitury, Mariusza Jankowskiego, Piotra Mularczyka i Elwiry Gębczyk z ok. 

ich urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki 

Bożej i Aniołów Stróżów. 

1.3.2020 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za ++ Adelę Czogała w 2. rocz. śmierci, męża Herberta i syna Ryszarda. 

10:00 W int. córki, wnuczki i prawnuczki Michaliny Krajewskiej z ok. 10. rocz. urodzin z 

prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża i zdrowie 

Konc. Za + Henryka Baja w 7. rocz. śmierci. 

11:30 Za + mamę i babcię Zofię Dzido w 13. rocz. zakończenia ziemskiego życia z prośbą, 

aby dobry Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej, obdarzył Zofię łaską nieba. 

17:30 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (5). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Siódmą Niedzielę Zwykłą 

23. lutego 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 23.2-1.3.2020 

Jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was. 

Dziś w poniedziałek i we wtorek od godz. 13:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu przed Wielkim Postem. W tych dniach o godz. 17:15 litania do 

Serca Pana Jezusa i zakończenie adoracji. Gorąco zachęcamy do 

wygospodarowania choćby kilku chwil na uwielbienie Boga w Sakramencie 

Ołtarza. 

Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na leczenie z choroby nowotworowej 

naszego parafianina, dziewięcioletniego Andrzeja Opiela. Informacje o rachunku 

bankowym, na który również można wpłacić ofiarę znajdziemy w dzisiejszej 

Gazetce Parafialnej i w gablocie. 

W tym tygodniu zgodnie z planem odbędą się spotkania dla 

katechumenów. 

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

W środę przypada Popielec. Msze św. z obrzędem posypania popiołem o 

godz. 7:00 szkolna, 9:00, 17:30 i 19:00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły i 

abstynencja od pokarmów mięsnych. To tylko dwa dni w roku. Starajmy się 

zachować tę formę pokuty i ofiarować ją w ważnych dla nas intencjach. Jezus 

uczy, że istnieje zło, które pokonać można jedynie modlitwą i postem. Przed 

kościołem zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom z diecezji gliwickiej. W 

tym dniu kancelaria będzie nieczynna. 

W okresie Wielkiego Postu począwszy od Środy Popielcowej od poniedziałku 

do piątku dodatkowa msza św. o godz. 9:00. Zachęcamy do częstszego udziału 

we mszy św. w tym szczególnym okresie. 

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

okazja do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie dla młodzieży. 

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

godz. 18:00. 



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

W przyszłą niedzielę o godz. 16:45 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. 

Informujemy, że nauki dla narzeczonych w naszej parafii odbędą się w drugą i 

trzecią sobotę i niedzielę Wielkiego Postu. Pierwsze spotkanie w sobotę 7. marca 

o godz. 16:00. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Prośmy Boga, byśmy dni przed Wielkim Postem przeżyli w radości, która 

źródło ma w Bożej obecności i aby z dobrym usposobieniem rozpocząć okres 

pokuty. 

Żegnamy parafian: Ewa Ilcewicz (1950), Władysław Pudzianowski (1948). 

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

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

WSPARCIE LECZENIA ANDRZEJA OPIELI, L. 9 

Ofiary-wsparcie przeznaczone są na rehabilitację i leczenie, których koszty w 

znacznej części są po stronie rodziny. ING Bank Śląski 84 1050 0099 6781 

1000 1000 0919 cel szczegółowy „Daniel Opiela”. 

ZE SPRAWOZDANIA Z POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 

W DNIU 10.09.2019 

O godz. 18:30 w refektarzu klasztornym Proboszcz odbyło się posiedzenie 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w której uczestniczyło 17 osób, 1 uspr. 

Proboszcz podsumował miniony okres duszpasterski. Wyraził podziękowania 

za przygotowanie szopki, dekoracji świątecznych i koncerty kolędowe. 

Wspomniano diecezjalne dziękczynienie za 85 lat życia biskupa Jana 

Wieczorka, biskupa seniora, jakie odbyło się w niedzielę 16. lutego. 

Proboszcz zaznajomił Radę z harmonogramem przebiegu wizytacji kanclerza, 

referenta ds. muzyki kościelnej, ekonoma diecezji, referenta katechezy. Finalnym 

dniem wizytacji będzie obecność biskupa diecezjalnego Jana Kopca w piątek 27. 

marca. O godz. 16:00 biskup spotka się z Radą Parafialną, o godz. 17:00 z 

grupami parafialnymi, a o godz. 18:00 odprawi uroczystą mszę św. podczas 

której udzieli sakramentu bierzmowania. Po mszy św. w klasztorze odbędzie się 

podsumowanie wizytacji w naszym dekanacie z udziałem wszystkich kapłanów. 

Proboszcz poinformował o przygotowaniu dzieci i rodziców do Pierwszej 

Komunii Świętej – 60 dzieci – komunia odbędzie się w niedzielę 31. maja oraz o 

przygotowaniu katechumenów, którzy przystąpią do bierzmowania w tym roku – 

19 osób młodzieży klas ósmych oraz dorośli. 

W Wielkim Poście odbywać się będzie dodatkowa msza św. o godz. 9:00, 

rekolekcje szkolne i parafialne odbędą się w dniach 29. marca - 1. kwietnia i 

wygłosi je ks. Łukasz Tarnowski, Misjonarz Krwi Chrystusa z Częstochowy. 

Zaproponowano przebieg procesji Bożego Ciała: ul. Franciszkańską przez 

rondo do skrzyżowania ulic Robotniczej i Królewskiej Tamy, gdzie odbędzie się 

msza św. na zakończenie. Ołtarze: 1. przy ul. Paulińskiej, 2. przy ul. Św. Cecylii, 

3. przy krzyżu przydrożnym, 4. przy ul. Robotniczej. 

Z racji odpustu parafialnego, który przypada 19. czerwca, na sobotę 20. 

czerwca w godzinach popołudniowych planowana jest Biesiada Rodzinna z 

zabawą taneczną. W niedzielę 21. czerwca – 11 rocznica poświęcenia kościoła – 

planowane jest podkreślenie tej uroczystości. 

Proboszcz poinformował o zakończonych i planowanych inwestycjach oraz 

ich kosztach: jeden witraż na stronie północnej kościoła, dwa witraże w oknach 

prezbiterium, które powstały ze szkła witrażowego ze starego kościoła, dwa 

telewizory z oprzyrządowaniem do wyświetlania tekstów pieśni. 

Do renowacji oddano figurę św. Józefa oraz dwie płaskorzeźby 

przedstawiające zaśnięcie NMP i śmierć św. Józefa, elementy te wraz z figurą 

NMP Fatimskiej utworzą boczne ołtarze w kościele pod chórem. 

Planowane jest wykonanie brukowania drogi za klasztorem do bramy przy ul. 

Franciszkańskiej 1 o powierzchni około 150 m kw. 

Przedstawiono sprawy związane z naborem wniosków na Budżet 

Obywatelski, które składać należy do końca kwietnia 2020 roku. Potrzeba 

projektów dotyczących osób, a zwłaszcza aktywizacji seniorów. 

Proboszcz poinformował Radę o potrzebie uporządkowania spraw związanych 

z: gruntem klasztoru, który graniczy ze Wspólnotą Mieszkaniową, z garażem 

wybudowanym w granicy pomiędzy działkami Klasztoru i Wspólnoty oraz z 

zabezpieczeniem ogrodzenia panelowego przed dewastacją przez parkujące auta. 

Zauważono, że istnieje potrzeba ożywienia duszpasterstwo rodzin. 

Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą oraz poczęstunkiem. 
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 

INTENCJE MSZALNE 23.2-1.3.2020 

23.2.2020 NIEDZIELA – SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Nowenna 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). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

