
INTENCJE MSZALNE 9-16.2.2020 

9.2.2020 NIEDZIELA – PIĄTA ZWYKŁA 

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

10:00 W int. Michaliny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Agata Heise. 

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. 

10.2.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + ciocię Jolantę Kondziela. 

17:30 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (12). 

11.2.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES 

9:00 Za wstawiennictwem NMP z Lourdes w int. chorych Parafian. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (13). 

17:30 Za + Zdzisława Huczka w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Elżbietę Legutko w 30. dzień po śmierci. 

12.2.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Romana Chirowskiego w 2. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (14). 

17:30 Za + Sławomira Gajos. 

13.2.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Marcina Być – int. od Danuty Szewczyk z Łukowicy. 

17:30 Elżbietę Willmann – gregorianka (15). 

14.2.2020 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BPA, PATRONÓW EUROPY 

7:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Lesława Pankiewicz z synem Józefem, Gertrudę i Jerzego 

Potempa z synami Antonim i Piotrem, synowe Dorotę, Gertrudę i Helenę oraz z rodzin 

Potempa, Pankiewicz i Piśniak. 

Konc. Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (16). 

17:30 W int. Mariusza, Piotra, Elwiry, Wojciecha, Antoniego i Tomasza z ok. urodzin z 

podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej. 

15.2.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Elżbietę Willmann – gregorianka (17). 

17:30 W int. szwagra Jacka Kolanko z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za ++ rodziców 

Teresę i Franciszka oraz dziadków z obu stron o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + mamę Barbarę Rojek o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Krystiana Borszcz w 5. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, brata, Barbarę 

Ćwiertnia oraz Adama Sobockiego w 30. dzień po śmierci. 

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 + Elżbietę Frankowską w 3. rocz. śmierci. 

11:30 Za ++ Reginę i Zenobiusza Sysków oraz pokrewieństwo z obu stron. 

17:30 Elżbietę Willmann – gregorianka (18). 

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 Piątą Niedzielę Zwykłą 

9. lutego 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 9-16.2.2020 

Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. 

Dziś o godz. 17:00 nieszpory niedzielne, o godz. 17:30 msza św. z udziałem 

członów FZŚ. 

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

We wtorek przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień 

Chorego. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 z udzieleniem sakramentu chorych 

oraz z indywidualnym błogosławieństwem Sakramentalnym oraz o godz. 17:30. 

Zatroszczmy się o chorych i starszych, by mogli dotrzeć na mszę św. 

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, o godz. 

18:30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Prosimy o uregulowanie opłat 

komunijnych oraz dokumentów. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże. 

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

Rady Parafialnej. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Prośmy dla nas o światłe oczy, abyśmy szukali dobra i czynili dobro wobec 

świata i ludzi. 

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

NA XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11.02.2020 R. 

Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was w szczególny 

sposób pośród owych, „utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i 

serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do 

Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej 

waszej „nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał 

nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od 

ucisku zła. 

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić. Kościół 

chce być coraz bardziej i lepiej „gospodą” Dobrego Samarytanina, którym jest 

Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego 

łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W 

tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem 

Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z 

własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobą można dostrzec 

horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego życia. 

W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działalność 

pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, 

administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując swoje 

zadania zgodnie z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który 

ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany. Jednakże 

również oni są mężczyznami i kobietami nie pozbawionymi własnych słabości 

czy chorób. W odniesieniu do nich mają szczególne znaczenie słowa, że 

«otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, 

aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę 

łagodności i pokory na wzór Mistrza». 

Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, 

którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich 

pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w 

modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

BYĆ SOLĄ ZIEMI, BYĆ ŚWIATŁEM ŚWIATA 

Sól... nadaje smak potrawom, chroni 

przed zepsuciem i pozwala zachować 

świeżość i smak. Ma to nam 

przypominać, że przez chrzest cała nasza 

istota została głęboko przemieniona, 

ponieważ została „przyprawiona” 

nowym życiem pochodzącym od 

Chrystusa. Porównanie chrześcijanina do 

soli, która jest dla ziemi, przypomina o 

miejscu chrześcijanina w świecie i 

Kościele. Oto jesteśmy tymi, którzy 

zachowują Słowo, chronią przed zepsuciem i przekazują je innym. 

Przez długi czas używano soli także do konserwowania żywności. Sól 

sprawia, że nasza chrześcijańska tożsamość nie traci nic ze swej natury. To 

wielkie i odpowiedzialne zadanie zachować w sercu Słowo, rozważać je i 

ponieść innym ludziom. Być solą ziemi oznacza być świadkiem Chrystusa w 

świecie pozbawionym nadziei, radości, w świecie bólu i rozpaczy. Być 

świadkiem oznacza przywracać porządek i pokój. 

Jako sól ziemi jesteśmy wezwani, by zachować wiarę, którą otrzymaliśmy, by 

przekazać ją kolejnym pokoleniom. Strzeżmy swej wiary. Nie dajmy się 

zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem, nie słyszą głębszych i bardziej 

autentycznych pragnień serca. 

Sól... Wiesz, jak boli rana posypana solą? Wiesz, co się stanie, jeśli zaciśniesz 

w dłoni okruchy soli? Będzie bolało. Właśnie taka jest sól. Nie pozwala biernie 

przyglądać się światu, w którym jeszcze znajduje swoje miejsce pustynia ducha. 

Sól wyzwala z marazmu, otrząsa ze zniewolenia, ożywia smak życia. 

Aby być solą ziemi, trzeba konkretnej pracy ze sobą i nad sobą. Z tego 

stwierdzenia wypływają dla nas szczególne zadania: każdy musi odkryć 

chrześcijańskie korzenie, poznawać historię Kościoła, zachowywać wierność 

Bogu i naśladować świętych. Bez odkrycia własnej tożsamości chrześcijańskiej 

każde świadectwo jest pozbawione autentyzmu. 

Wy jesteście światłem świata... Światło rozprasza ciemności, pozwala 

odróżnić rzeczywistość, nabrać odwagi. Aby stać się światłem świata, trzeba 

samemu spotkać światło. Momentem rozjaśniającym mroki jest osobiste 

spotkanie z Chrystusem. I tak jak bycie solą ziemi sprawia, że stajemy się 

świadkami Chrystusa, tak i bycie światłem świata zobowiązuje nas do bycia 

świadkami. Nie zapala się lampy i nie stawia pod korcem, bo komuż będzie 

służyło? Przecież światło jest po to, by oświecać drogę, a przede wszystkim 

wskazywać: na trwały punkt odniesienia, jakim jest Chrystus. Jeśli na swojej 

drodze spotkało się Światło świata - Chrystusa - nie zostawi się Go tylko dla 

siebie, lecz będzie się chciało ponieść Go ludziom, wśród których się żyje. 

Dla tych, którzy słuchali Jezusa od początku, tak jak i dla nas, symbol światła 

przywołuje pragnienie prawdy i osiągnięcia pełni poznania wyrytych we wnętrzu 

każdego ludzkiego istnienia. Kiedy światło zmniejsza się czy znika, nie jest się w 

stanie rozróżnić otaczającej rzeczywistości. W sercu nocy można się bać i czuć 

się niepewnym, i wtedy niecierpliwie oczekiwać nadejścia światła zorzy. Św. Jan 

Paweł II mówił: „Wy macie być stróżami poranka zwiastującymi nadejście 

słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały! Światłem, o którym nam mówi 

Jezus w Ewangelii, jest światło wiary, darmowy dar Boga, który otrzymujemy, 

aby oświecił serce i rozjaśnił umysł”. 

Owocem światła noszonego w sobie jest miłość, prawość, sprawiedliwość i 

prawda. „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata...” - mówi 

Chrystus. Te słowa brzmią jak szczególne powołanie, powołanie do świętości. 


