
4.3.2020 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (8). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (4). 

9:00 W int. Moniki o łaskę zdrowia i mądrość dla lekarzy. 

17:30 Za + Gerarda Henszel w 30. dzień po śmierci. 

5.3.2020 CZWARTEK PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (9). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (5). 

9:00 W int. Moniki o łaskę zdrowia i mądrość dla lekarzy.  

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. W int. Parafian. 

Konc. Za + Zdzisława Huczka w rocznicę urodzin o dar nieba. 

6.3.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (10). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (6). 

9:00 W int. Moniki o łaskę zdrowia i mądrość dla lekarzy. 

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 z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze 

skarbca Bożej Miłości – 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 int. Julii Osikowskiej z ok. 2. rocz. urodzin z prośbą o opiekę M. B. i Anioła Stróża. 

  W int. Janusza, Anny i Alicji z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

  Za ++ synów Sebastiana i Tomasza Undziakiewicz o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba. 

7.3.2020 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za + Jana Niemczyka – gregorianka (11). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (7). 

17:30 Za ++ Henryka Jabłońskiego w 2. rocz. urodzin i brata Zdzisława o radość niebie dla 

nich. 

8.3.2020 NIEDZIELA – DRUGA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + męża Józefa Kaliciaka. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (8). 

10:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (12). 

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

11:30 W int. córek Kingi i Natalii z podziękowaniem Bogu za ich powrót do domu oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Modlitwa o błogosławieństwo rocznego dziecka: Zuzanna Olech. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 

1. marca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 1-8.3.2020 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 

Dziś o godz. 16:45 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 msza św. 

recytowana. Zachęcamy do częstszego udziału we mszy św. w tym okresie. 

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

We wtorek o godz. 18:00 spotkanie formacyjne dla członków FZŚ. 

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

ministrantów i Marianek. 

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

św. pod dwiema Postaciami. Od godz. 18:00 do 19:00 adoracja Najświętszego 

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

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

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią i intencją zbiorową. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem 

relikwii Krzyża św. po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00. 

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

O godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa 

różańcowa i zmiana tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O godz. 16:00 

pierwsza nauka dla narzeczonych – obowiązkowa dla tych, którzy chcą 

rozpocząć nauki. 

W przyszłą niedzielę odbędzie się ogólnopolska zbiórka na pomoc dla dzieci 

w Afryce. O godz. 16:45 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. O 

godz. 17:30 msza św. z udziałem franciszkanów świeckich. 

W imieniu rodziny Opiela składamy serdeczne Bóg zapłać za wsparcie 

leczenia i rehabilitacji Andrzeja. W ubiegłą niedzielę złożono na ten cel 2295 zł. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas okazją do zwrócenia myśli, serca i 

pragnień ku temu, co pochodzi od Boga. 



Żegnamy parafian: Mieczysław Kubec (1930). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

MODLITWĄ I POSTEM – PRZYKŁAD JEZUSA 

Jezus nie mówi o modlitwie i poście, który miałby być doraźną pomocą na 

zło, które widzisz. Jezus mówi o modlitwie i poście, które są jego postawą 

życiową, a nie doraźną reakcją na sytuację. Jezus nie modli się, gdy widzi coś 

złego, ale Jezus jest człowiekiem modlitwy i jest człowiekiem postu. A ponieważ 

jest On kimś takim, to ta postawa, którą ma w sobie, przekłada się na konkretne 

momenty modlitwy i postu. To jest Jego stała postawa, stała dyspozycja, to jest 

Jego sposób życia, Jego styl życia. On jest na modlitwie i On jest w poście. 

Jezus pokazuje nam skuteczny środek walki ze złem, a nie debatowania o złu! 

To jest obraz Kościoła, który nas może porazić. Spotykamy się ze złem, które 

kogoś poniewiera i powala na ziemię, zabija, a my będziemy o tym dyskutować? 

A to nie jest tak, że my jako Kościół jesteśmy wezwani, żeby w taką sytuację 

wnosić zbawienie, a nie tylko dyskusję? Nie tylko mądrość, ale moc od Boga. 

Jezus mówi, kto ma tę moc, a kto jej nie ma. Tę moc mają ci, którzy są ludźmi 

modlitwy, i którzy są ludźmi postu! Jak to nie jest nasz sposób życia, to jesteśmy 

mądrzy inaczej! To jesteśmy mądrzy, ale mądrością tego świata. Jezus mówi nie 

to, co mamy robić, ale kim mamy być, by On się nami posługiwał! 

OSOBISTE POZNANIE BOGA 

W jaki sposób można nawiązać przyjaźń z Bogiem? Czekając na uderzenie 

błyskawicy? Poświęcając się bez reszty działaniom charytatywnym z pobudek 

religijnych? Stając się lepszym człowiekiem, tak by Bóg mógł nas 

zaakceptować? W ŻADEN z tych sposobów. Bóg pokazuje nam wyraźnie w 

Biblii, jak możemy Go poznać. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób możesz już 

teraz rozpocząć budowanie osobistej więzi z Bogiem… 

Zasada pierwsza: Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. 

Zasada druga: Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga. 

Zasada trzecia: Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu 

grzechu i winy człowieka. Przez Niego możemy poznać i przeżywać Bożą miłość 

i plan dla naszego życia. 

Zasada czwarta: Każdy człowiek musi osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa 

jako Zbawiciela i Pana. 

Oto zaproszenie Jezusa -- On powiedział: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli 

kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a 

on ze Mną”. 

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 

NIE MÓWMY BOGU „NIE”, PO PROSTU MÓWMY DO NIEGO 

Zanim zacznę działać, mogę się zatrzymać i zwrócić do Tego, który pierwszy 

przychodzi i ma dla nas plan pokoju, a nie zguby. Modlitwa jest ważna, bo dzięki 

niej mamy szansę poznać ten Boży plan; w tradycyjnym, religijnym języku 

mówiło się „wolę Bożą”, wolę Bożej miłości. Chyba trochę za łatwo i za często 

posługiwano się określeniem „wola Boża”…, którą trzeba zaakceptować, 

pokornie wypełniać. Jakbyśmy byli pionkami, które nie mają nic do gadania, są 

tylko od wypełniania rozkazów. 

A Bóg faktycznie ma względem nas jeden jedyny projekt, który niestrudzenie 

realizuje. Jest to projekt miłości i pełni życia dla każdego człowieka. Cierpliwie 

stara się każdemu pomóc iść drogą miłości prowadzącą do pełni życia. I się nie 

obraża. Kiedy nam coś proponuje, ale my Mu mówimy „nie”, nie odwraca się od 

nas na pięcie. Gdyby tak działał, historia zbawienia powinna się skończyć na 

grzechu Adama i Ewy. 

A On przecież zesłał na świat swojego Syna, żeby torował nam drogi miłości. 

Wiara w takiego Boga wpływa na naszą modlitwę. Wizja Boga, który 

przychodzi, żeby człowiekowi grozić, rozliczać go i karać, może nas paraliżować 

wewnętrznie. 

Jeśli natomiast widzimy Boga przychodzącego w Chrystusie, który sam 

inicjuje w nas realizację swego planu miłości, który chce wypełnić nasze serca 

pokojem… wtedy modlitwa jest czymś pięknym, za czym tęsknimy i co nas 

zmienia, sprawia, że stajemy się wrażliwszymi ludźmi. 

INTENCJE MSZALNE 1-8.3.2020 

1.3.2020 NIEDZIELA – PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

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

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (1). 

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). 

2.3.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (6). 

9:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (2). 

17:30 Za + Czesława Szczepaniak. 

Konc. Za + Mieczysława Kubec – int. od uczestników pogrzebu. 

3.3.2020 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 + Małgorzatę – gregorianka (3). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (7). 

17:30 W int. Heleny z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

