
11:30 Za + Agnieszkę Gajda – int. od Ewy z rodziną.  

Sakrament chrztu św.: Zofia Wołkowicz. 

17:30 Za + Małgorzatę – gregorianka (15). 

16.3.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (16). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (20). 

17:30 Za + Anielę Szymczyk w 16. rocz. śmierci. 

17.3.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ z rodzin Szuper, Bem, Klimek i Dawid. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (17). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (21). 

17:30 Za + Agnieszkę Gajda – int. od rodziny Bielunasów. 

18.3.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Piotra Kuchta z ok. 45. rocz. urodzin z podz. Bogu i z prośbą o Jego błog. i łaski. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (18). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (22). 

17:30 Za + Ewę Ilcewicz w 30. dzień po śmierci. 

19.3.2020 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N. M P. 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (19). 

Konc. Za + Jana Niemczyka – gregorianka (23). 

9:00 Za + Józefa Majka w dniu imienin o szczęśliwość wieczną. 

Konc. Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Kozaczek o szczęśliwą wieczność. 

17:30 Za ++ Marię i Józefa Gut, dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz z okazji imienin, rodziców z 

obu stron, Stanisława i Bronisławę Masztalerz o łaskę życia wiecznego. 

20.3.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (20). 

9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (24). 

17:30 Za + Agnieszkę Gajda – int. od rodziny Kieciów. 

Konc. Za + mamę Józefę Widera, szwagra Józefa i Józefa Broja. 

21.3.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (25). 

Konc. Za + Agnieszkę Gajda – int. od siostrzeńca Stanisława Wilka z rodziną. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (21). 

17:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda oraz z rodzin Piwoda i Pacuła o niebo dla nich. 

22.3.2020 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 

8:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (26). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (22). 

10:00 Za ++ Gintera Prudło w rocz. śmierci, zonę Otylię i pokrewieństwo. 

Konc. Za ++ Helenę i Zdzisława Święch oraz pokrewieństwo z obu stron. 

11:30 W int. Joachima Rybarza z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za ++ Czesława Szczurek w 3. rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron. 

17:30 W int. Heleny Pszonak z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za Jego łaski 

oraz z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla jubilatki i jej dzieci z rodzinami (Te Deum). 

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 Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu 

15. marca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 15-22.3.2020 

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. 

Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników. 

Dziś zbiórka na witraże. 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 związku z epidemią wirusa do odwołania wdrożone zostały środki 

ostrożności. Do końca marca odwołane są wszystkie spotkania grup parafialnych, 

wizytacja biskupa oraz sakrament bierzmowania. Udzielona jest dyspensa 

biskupa gliwickiego od udziału we mszy św. niedzielnej i świątecznej dla osób 

starszych, chorych i o obniżonej odporności. 

Jednocześnie informujemy, że do odwołania o godz. 18:00 odbywać się 

będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. a o godz. 

18:30 modlitwa różańcowa i koronka do Bożego Miłosierdzia na przebłaganie 

Bożego Serca i uproszenie Jego Miłosierdzia dla parafii, miasta i całego świata. 

Msze św. niedzielne kończyć będziemy wobec Najświętszego Sakramentu 

koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewem Suplikacji o oddalenie zarazy. 

Zachęcamy do prywatnej modlitwy przebłagalnej i błagalnej, aby Bóg 

zachował nas od wszelkiego złego. Zadbajmy również o stan łaski uświęcającej, 

by w niej trwać. 

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. 

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

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

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną z odezwą Biskupa 

Gliwickiego i treścią dyspensy. 

Niepokalane Serce Maryi skłoń nasze serca do prawdziwej pokuty i wybłagaj 

nam u Serca Bożego łaskę Miłosierdzia dla nas i świata całego przez oddalenie 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


groźby zarazy. Od morowego powietrza wybaw nas Panie! 

Żegnamy parafian: Krystyna Czupik-Gajos (1943) oraz wszystkie ofiary 

szerzącej się zarazy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO W SPRAWIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

Włączając się w duchu jedności z całym Kościołem w Polsce w 

przezwyciężenie epidemii koronawirusa, stwarzającej niebezpieczeństwa dla 

zdrowia i życia również mieszkańców naszej wspólnoty diecezjalnej, bardzo 

gorąco zwracam się do wszystkich Czcigodnych Duszpasterzy oraz Diecezjan z 

prośbą o roztropność w indywidualnym i zbiorowym zachowaniu się w obliczu 

obecnej sytuacji. W aktualnym położeniu całej naszej Ojczyzny potrzeba 

solidarności z działaniami wszystkich szczebli administracji państwowej, służb 

sanitarnych i lekarskich, a także instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych oraz innych współdziałających z nimi. 

Obok stosowania ludzkich środków, koniecznych do ochrony życia i zdrowia, 

nie zapominajmy o tym, że pozostajemy ludźmi wiary. Nasze ufne odniesienie 

do Boga, którego ręka „nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego 

tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć” (Iz 59, 1), pomoże przełamać uczucie 

własnej bezradności wobec zagrożenia. Żarliwa modlitwa, zwłaszcza rodzinna, 

może wlać w serca taką odwagę i siłę, by odnaleźć pokój i nadzieję w Bogu, a 

nadto uspokoić emocje i uniknąć paniki. Jednocześnie pamiętajmy, że każda taka 

sytuacja wyzwalała od zarania dziejów potencjał świadczonej pomocy, 

zwłaszcza osobom słabszym i dotkniętym nieszczęściem. 

W tym duchu włączmy się ze zrozumieniem i wyrozumiałością w 

podejmowane środki zapobiegawcze przez realizację zachęt do przestrzegania 

rygorów higieny i stosowania środków leczniczych oraz posłuch apelom o 

unikanie masowych zebrań czy spotkań –  zarówno w placówkach szkolnych, jak 

też w innych obszarach naszego życia. Dla dobra wspólnego podporządkujmy się 

ograniczeniom dotyczącym rekolekcji szkolnych oraz przenieśmy na późniejszy 

czas organizację różnego typu spotkań formacyjnych i udział w nich. W kwestii 

celebracji liturgicznych wsłuchujmy się w bieżące zalecenia:  osoby starsze i 

schorowane mogą ze spokojnym sumieniem pozostać w domach i śledzić 

transmisje niedzielnych Mszy w radiu lub telewizji, zaś uczestniczący we 

Mszach św. w kościołach niech pamiętają o wytycznych służb sanitarnych oraz 

zachowaniu daleko idącej ostrożności, wyrażającej się m. in. w powściągliwym 

przekazywaniu znaku pokoju. Tylko spokojnym podejściem do zaistniałej 

sytuacji kryzysowej możemy przyczynić się do przezwyciężenia aktualnych 

trudności. 

Czcigodnym Duszpasterzom polecam stałą modlitwę w intencji ustania 

epidemii, m. in. słowami suplikacji „Święty Boży, Święty Mocny”. Jednocześnie 

proszę wszystkich Wiernych o gorącą modlitwę wspólnego zawierzenia: „Pod 

Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko – wstawiaj się u swego 

Syna, byśmy doczekali powrotu do bezpiecznego budowania naszej przyszłości 

w zdrowiu i pomyślności”. 

Na czas podejmowanych modlitw i aktów wynagradzających za nasz brak 

ufności w Bożą Opatrzność niech nas wszystkich wspiera Boże 

błogosławieństwo w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki, Gliwice, 12 marca 2020 r. 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w 

związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, i zgodnie z 

kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku 

niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29. marca 2020 r. następującym 

wiernym: 

 1. osobom w podeszłym wieku; 

 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, 

itp.); 

 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi 

bezpośrednią opiekę; 

 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia 

we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy 

indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego. 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki, Gliwice, 12 marca 2020 r. 

W tych dniach szczególnej pokuty i umartwienia, niech towarzyszy nam 

modlitwa Różańcowa oraz modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Zawierzajmy siebie i całą ludzkość Bożemu Miłosierdziu i Bożej 

Opatrzności i wołajmy do Boga słowami sprawdzonej modlitwy: 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie! 

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, prosimy Cię Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie! 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! 

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami! 

INTENCJE MSZALNE 15-22.3.2020 

15.3.2020 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + żonę, mamę i babcię Danielę Matkowską z ok. urodzin z prośbą o łaskę nieba. 

10:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (19). 

Konc. Za + Mieczysława Kubec. 


