INTENCJE MSZALNE 8-15.3.2020
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).
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.
9.3.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Agnieszkę Gajda – int. od bratanic Danuty i Teresy ze Szczepanowa.
Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (9).
9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (13).
17:30 W int. Parafian.
10.3.2020 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 (10).
9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (14).
17:30 Za ++ rodziców Irenę Połać w 1. rocz. śmierci i Franciszka Połać.
11.3.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (11).
9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (15).
17:30 Za + Czesława Szczepaniak.
Konc. Za + Agnieszkę Gajda – int. od kolegów z pracy syna.
12.3.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (12).
9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (16).
17:30 Za + Sławomira Gajos.
Konc. Za + brata Wiktora w 1. rocz. śmierci o radość życia wiecznego.
13.3.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (13).
9:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (17).
17:30 Za + Agnieszkę Gajda – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Martę Aksamit – int. od uczestników pogrzebu.
14.3.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Jana Niemczyka – gregorianka (18).
Konc. Za + Agnieszkę Gajda – int. od Doroty z rodziną.
Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (14).
17:30 Za ++ rodziców Klarę i Pawła Domin w 15. rocz. śmierci z prośbą o łaskę życia
wiecznego.
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).
11:30 Za + Agnieszkę Gajda – int. od Ewy z rodziną.
17:30 Za + Małgorzatę – gregorianka (15).
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 Drugą Niedzielę Wielkiego Postu
8. marca 2020 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Wielka tajemnica wiary
„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29).
INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.3.2020
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie.
Dziś 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 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.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkania dla
ministrantów i Marianek.
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 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. Informujemy, że co
miesiąc, począwszy od marca odbywać się będzie modlitwa za mieszkańców
miasta Gliwice. Msze św. z adoracją w tej intencji będą odprawiane w drugie
soboty miesiąca w kolejnych kościołach Gliwic. Pierwsza msza św., celebrowana
przez bpa Andrzeja Iwaneckiego, odbędzie się w sobotę 14. marca w kościele
Chrystusa Króla o godz. 18:00.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże.
Pod chórem wyłożone są skarbonki na jałmużnę postną – Junior dla Seniora.
Maryjo, Panno można i powabna, wypełniona pełnią łask od Boga, bądź dla
wszystkich niewiast wzorem i przykładem do bycia kobietą we współczesnym
świecie. Z racji ich święta niech Bóg błogosławi paniom i nam tutaj obecnym.
Żegnamy parafian: Beata Pomiećko (1968), Marta Aksamit (1945),
Agnieszka Gajda (1934). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „AD GENTES” – DZIEŃ MODLITWY, POSTU
I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI – „EUCHARYSTIA I MISJE”
Umiłowani w Chrystusie Panu
kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od
wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku
obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia i misje”. Chcemy zwrócić uwagę na
fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest
źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w
Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce
Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą.
Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich
lub bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który
jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości
oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami Chrystusa i gromadzą
się we wspólnocie modlitwy i Ofiary Eucharystycznej stają się zarazem
misjonarzami. Nikt nie może zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla
siebie!
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam naszą
odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy
do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary
wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi
dajemy chrześcijańskie świadectwo miłości bliźniego. Czynimy to, czego
uczymy się podczas każdej Mszy świętej, słuchając słowa Bożego i posilając się
Ciałem Pana. Eucharystia, umacnia nas w wierze i wzbudza zapał misyjny. Jest
wezwaniem do codziennego zaangażowania misyjnego.
Dziś jednoczymy się w modlitwie z 1903 misjonarkami i misjonarzami z
Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne w 98 krajach misyjnych. Z radością
dziękujemy Bogu za ich trud apostolski, cierpienia i prace, poprzez które w
świecie rozrasta się wspólnota wierzących w Chrystusa. Korzystając z okazji
pragnę w ich imieniu serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, osobom
życia konsekrowanego i wiernym świeckim za troskę o misje, wyrażaną nie tylko
dzisiaj, ale w ciągu całego roku. Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę,
byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiarności na rzecz misji. Szczególną
prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwigają krzyż
osamotnienia, cierpień duchowych i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem
Chrystusa ofiarowywali je w intencjach misji.
Zwracam się z prośbą do dzieci i młodzieży zaangażowanej w wolontariat
misyjny, aby wzrastali w pragnieniu poznawania świata misji i odkrywania
piękna bycia misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza wśród rówieśników.
Wszystkich zachęcam do modlitwy o nowe powołania misyjne, gdyż Kościół

bardzo potrzebuje serc, które całkowicie poświęcą się ewangelizacji i służbie
ubogim.
Oprócz duchowego wsparcia modlitewnego misjonarze potrzebują także
naszej hojności. By móc prowadzić wiele dzieł ewangelizacyjnych,
edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują środków materialnych.
Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek.
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościoła w Polsce pomaga
misjom w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów o wartości ponad
850 000 zł. i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. Dołączmy
do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms
na numer 72032 o treści „Misje”. Więcej informacji o sposobach pomagania
misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.
Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca
błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
MSZE ŚWIĘTE ZA MIESZKAŃCÓW MIASTA GLIWICE
Jest to inicjatywa oddolna zainicjowana przez grupę Radnych Miasta Gliwice
oraz działaczy samorządowych i poza samorządowych. Idea wzorowana jest na
przykładzie innych miast, gdzie taka modlitwa odbywa się już od wielu lat. W
intencjach będziemy chcieli ująć wszelkie sprawy związane z życiem w naszym
mieście, omadlać będziemy działania władz, sprawy mieszkańców, rodzin, osób
samotnych, chorych i cierpiących z różnych względów oraz inne intencje.
Krótka adoracja po każdorazowej mszy św. będzie również okazją do
przebłagania Bożego Serca za wszelkie krzywdy i zniewagi, których to serce
doznaje w naszym mieście.
Program mszy św. na ten rok przedstawia się następująco:
14.03 Kościół Chrystusa Króla, godz. 18:00
18.04 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej – Trynek, godz. 18:30
09.05 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 17:30
13.06 Kościół N.M.P. Matki Kościoła – Sikornik, godz. 18:30
11.07 Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej – Kopernik, godz. 18:00
08.08 Kościół św. Barbary – Garnizonowy, godz. 18:00
12.09 Kościół św. Antoniego – Wójtowa Wieś, godz. 18:00
10.10 Kościół N.M.P. Wspomożenia Wiernych – Sośnica, godz. 18:30
14.11 Kościół Wszystkich Świętych, godz. 18:30
20.12. Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła, godz. 17:00
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!

