
15.02.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (8). 

Konc. Za + Halinę Zarazka – gregorianka (29). 

17:30 Za + Krystynę Sage – int. od uczestników pogrzebu. 

16.02.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (9). 

Konc. Za + Halinę Zarazka – gregorianka (30). 

17:30 Za ++ Marię Wojtal w 6. rocz. śmierci, jej męża Mariana i rodziców z obu stron o radość 

nieba dla nich. 

Konc. Za + Marię Łutowicz – int. od rodziny Kosiorek. 

17.02.2021 ŚRODA POPIELCOWA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

9:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (10). 

17:30 W int. mieszkańców z ul. Wita Stwosza w Gliwicach z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla nich. 

19:00 Za + Marię Łutowicz – int. od rodziny Orlińskich. 

18.02.2021 CZWARTEK PO POPIELCU 

7:00 W intencji dziękczynnej. 

9:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (11). 

17:30 Za + o. Hugolina – int. od Jadwigi Balińskiej. 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (1). 

19.02.2021 PIĄTEK PO POPIELCU 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (12). 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (2). 

9:00 Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków o łaskę nieba. 

17:30 W int. siostry Ewy z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

20.02.2021 SOBOTA PO POPIELCU 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (13). 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (3). 

17:30 Za ++ rodziców Stanisława i Helenę Kosek, ich rodziców z obu stron, aby Miłosierny 

Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego. 

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

Konc. Za + Halinę Walczak – int. od uczestników pogrzebu. 

21.02.2021 NIEDZIELA PIERWSZA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + męża Mieczysława Kubiś w 7. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (14). 

10:00 W int. Elżbiety Lesik z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie odebrane łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (3). 

11:30 W int. Franciszki Dąbrowskiej z ok. 92. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośbą o Jego błogosławieństwo i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + mamę Elżbietę Frankowską w 4. rocz. śmierci o niebo dla niej. 

17:30 Za + Krystynę Golla w 17. rocz. śmierci. 

Konc. Za + męża i ojca Piotra Popławskiego. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Niedzielę Szóstą Zwykłą 

14. lutego 2021 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Zgromadzeni na świętej wieczerzy 

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.02.2021 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 

wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 

Dziś, w poniedziałek i we wtorek od godz. 13:00 do 17:30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem. O godz. 17:15 w tych dniach 

litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zakończenie adoracji. Serdecznie 

zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w uwielbieniu Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

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 post ścisły i 

abstynencja od pokarmów mięsnych. To jeden z dwóch dni postnych w roku. 

Zachowajmy tę formę pokuty i ofiarujmy w ważnych dla nas intencjach. Jezus 

przypomina, że jest to mocna forma pokuty, zwłaszcza przeciw złu duchowemu i 

cielesnemu. W tym dniu zbiórka do puszek na pomoc dla misjonarzy z diecezji 

gliwickiej. 

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku dodatkowa msza św. o 

godz. 9:00. Zachęcamy do częstszego udziału we Mszy św. i Komunii św. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

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

18:00. Msza św. o godz. 17:30 transmitowana jest przez TV Imperium. 

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

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

pasyjnym. W tym dniu zbiórka do puszek na cele inwestycyjne. 

Jeszcze dziś okazja do obejrzenia wystawy ustawionej pod chórem o cudach 

Eucharystycznych i mocy płynącej od Jezusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. Dziękujemy p. Dawidowi, naszemu organiście, za tę inicjatywę. 

Niech radość dni poprzedzających Wielki Post pomoże nam z radością ducha 

rozpocząć czas łaski i zbawienia, jakim jest Wielki Post. 



NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Pośród wszystkich form pobożności na pierwszym miejscu po sakramentach 

znajduje się adoracja eucharystycznego Chrystusa; jest ona najmilszą Bogu, a 

nam – najprzydatniejszą. (Św. Alfons Liguori) 

Czterdziestogodzinne nabożeństwo ma wprowadzić wiernych w Okres 

Wielkiego Postu. Polega ono na nieustannej modlitwie przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem, czyli innymi słowy na adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Jest zatem nabożeństwem eucharystycznym i powinno się zaczynać 

lub kończyć mszą św. Ma charakter pokutny i ekspiacyjny (przebłagalny). Jego 

celem jest przebłagalnie za grzechy 

popełnione przez wiernych w okresie 

karnawału. Uczestnicy adoracji 

poprzez sam swój udział w 

nabożeństwie odkupują nie tylko 

swoje winy, ale również winy 

współwyznawców. 

Genezy nabożeństwa czterdziestogodzinnego należy szukać w XIII wieku i w 

ówczesnym zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu 

Pańskiego na czas czterdziestu godzin. Prawdziwy jego rozwój nastąpił jednak 

dopiero kilka wieków później. W 1527 r. w Mediolanie organizowano trwające 

czterdzieści godzin uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dziesięć 

lat później, w tym samym mieście, z inicjatywy Józefa Piantanida da Fermo, 

rozpoczęto nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się po 

kolei w różnych kościołach. Aż w końcu w 1539 r. papież Paweł III wyraził 

oficjalną zgodę na nabożeństwo. Jego upowszechnieniem zajęli się m.in. św. 

Filip Nereusz (który wprowadził praktykę do Rzymu) oraz św. Ignacy Loyola i 

zakon jezuitów. Do Polski dotarło w 1579 r. 

Z czasem ze względów praktycznych zrezygnowano z wymogu, aby 

nabożeństwa odbywało się nieustannie dniem i nocą. Należy zaznaczyć, iż 

obecnie dokumenty Kościoła nie mówią już o „czterdziestogodzinnym 

nabożeństwie”, ale o dłuższej adoracji, nie ma też określonego czasu jej trwania. 

Zaleca sie, ażeby w tych kościołach i kaplicach organizowano corocznie 

uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu przez odpowiedni czas, choćby 

z przerwami, aby miejscowa wspólnota głębiej rozważała i adorowała tajemnice 

eucharystyczna. (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 942) 

Celem adoracji Najświętszego Sakramentu jest pogłębienie wiary i 

umocnienie relacji z Bogiem. Jest to najwyższa forma kultu poprzez oddawanie 

czci, uwielbienie, która przysługuje wyłącznie Bogu. Nie adoruje się świętych, 

relikwii czy innych przedmiotów. Ponadto Adoracja Najświętszego Sakramentu 

niesie ze sobą okres zupełny pod warunkiem, że trwa co najmniej pół godziny. 

KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO 
Drodzy Diecezjanie! 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy 

podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku - zamiast do budżetu 

państwa - na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. 

Instytucją posiadającą status organizacji 

pożytku publicznego jest Caritas Diecezji 

Gliwickiej. Śpieszy ona z pomocą ludziom 

ubogim, chorym i potrzebującym poprzez 

struktury oraz placówki obejmujące całą diecezję. 

Prowadzi stacje opieki i gabinety rehabilitacyjne, 

ośrodki dla osób niepełnosprawnych, świetlice 

dla dzieci, młodzieży oraz osób w jesieni życia, 

kuchnie dla ubogich, jadłodajnie, dom pomocy 

społecznej. Caritas diecezjalna prowadzi również wypożyczalnie sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą prośbą o przekazanie 

1% należnego podatku na realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła 

miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych. KRS:0000247809 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE!!! 

Fundacja "Silesia Pro Europa" z siedzibą w Gliwicach informuje, że 

organizowane przez nią nauki przedmałżeńskie w miesiącu marcu 2021 r., ze 

względu na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne, odbędą się we wtorek 

9. marca 2021 r. w Kościele Parafialnym św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach 

przy ul. Radosnej 2 od godziny 19:00. Spotkanie w tym dniu obejmować będzie 

pełny zakres nauk. Koszt uczestnictwa: 35,00 zł. od osoby. 

Zapisy u Pani Agnieszki Fałdowskiej tel. 510 793 017 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

INTENCJE MSZALNE 14-21.02.2021 

14.02.2021 NIEDZIELA – SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (7). 

Konc. Za + Halinę Zarazka – gregorianka (28). 

10:00 Za + Mirosława Sadowskiego w 2. rocz. śmierci, rodziców i teściów. 

11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania 

do tych Wspólnot. 

Konc. Za ++ rodziców Kazimierę Ciąpała, Rozalię i Józefa Stępień oraz brata Pawła o łaskę 

nieba dla nich. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Maria Dajczak. 

17:30 Za + Anielę Szymczyk. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

