
22.02.2021 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (15). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (5). 

17:30 W int. Ireny z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błog. 

Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla jubilatki i całej rodziny. 

Konc. W int. Bogu wiadomej. 

23.02.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (16). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (6). 

17:30 Za + Janinę Kamińską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Krystynę Sage – int. od brata Stanisława z rodziną. 

24.02.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. W intencji pokoju na świecie. 

9:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (17). 

17:30 Za + Janinę Widera – gregorianka (7). 

25.02.2021 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (18). 

Konc. W intencji dziękczynnej. 

9:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:30 Za + Janinę Widera – gregorianka (8). 

26.02.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (19). 

Konc. W intencji o zachowanie wiary w narodzie. 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ z rodzin Jasińskich, Straszaków i Olsińskich. 

27.02.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (20). 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (10). 

17:30 Za + o. Hugolina Langkammera w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Felicję Kubica w rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ męża Stanisława, rodziców, teściów i szwagra Bronisława. 

Sakrament chrztu św.: Kacper Zasadny. 

28.02.2021 NIEDZIELA – DRUGA WIELKIEGO POSTU 

8:00 W int. babci Wandy z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i łaski. 

Konc. Za + Henryka Baj w 8. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niego. 

10:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (11). 

Konc. Za + Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (21). 

11:30 Za + mamę i babcię Zofię Dzido w 14. rocz. śmierci z prośbą, aby miłosierny Bóg za 

wstawiennictwem Matki Bożej obdarzył Zofię łaską wiecznej radości w niebie. 

Konc. Za + mamę Bożenę Wasiewicz w 4. rocz. śmierci. 

17:30 Za ++ Tomasza Steć w 7. rocz. śmierci oraz rodziców Barbarę i Stanisława. 

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 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 

21. 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 21-28.02.2021 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

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

Przypominamy, że za udział w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej i 

Gorzkich Żali zyskać można odpust zupełny. Pod chórem zbiórka do puszek na 

cele inwestycyjne – dziękujemy za wszelkie ofiary. 

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. 

Powracamy do spowiadania w konfesjonale pod chórem. 

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. O godz. 

18:30 spotkanie rodziców dzieci komunijnych – proszę o uiszczenie opłat i 

złożenie dokumentów. 

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

W przyszłą niedzielę przypada 30. dzień po śmierci o. Hugolina. Kilka dni 

przed nią ofiarował dla naszej parafii 60 egz. swojej ostatniej książki, którą 

zamierzał zaproponować nam, gdy przyjedzie do nas z kazaniem, a uzyskane 

fundusze przeznaczyć na witraże. W najbliższą sobotę o godz. 17:30 pragniemy 

ofiarować od naszej parafii mszę św. za + o Hugolina. Po mszach św. 

niedzielnych będzie okazja nabyć jego książkę p.t. „Wyznanie wiary Kościoła 

jako program mojego życia chrześcijańskiego”., a fundusze ze sprzedaży 

rozdysponować według woli o. Profesora. Cena książki 20 zł. W przyszłą 

niedzielę też ogólnopolska zbiórka do puszek dla dzieci Afryki. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Niech Boża łaska uzdalnia nas do podjęcia i trwania na drodze nawrócenia. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Mieczysław Bielawski (1946), Halina Walczak (1947), 

Stefania Staszczyk (1938), Monika Brzozowska (1978) oraz ofiary epidemii. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci 

na wieki. 

TO WARTO WIEDZIEĆ O WIELKIM POŚCIE 

Wielki Post to czas wyjątkowy dla katolików. Nawiązuje do 40-dniowego 

postu Pana Jezusa na pustyni i służy duchowemu przygotowaniu do Wielkanocy. 

Warto więc wiedzieć, że: 

W II wieku po Chrystusie istniał zwyczaj 2-dniowego postu, który służył 

przygotowaniu się do Wielkanocy. 40-godzinny post w Wielki Piątek i Wielką 

Sobotę nawiązywał do postu Pana Jezusa na pustyni. Post trwający 40-dni 

wprowadzono w IV wieku. 

Wielki Post to okres pokuty. Zgodnie z czwartym przykazaniem kościelnym 

wierni powinni „zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w 

zabawach”. Obowiązujący zakaz uczestniczenia w zabawach służy uzyskaniu 

duchowej wolności. 

Post ścisły, a więc post jakościowy (brak mięsa) i ilościowy (jeden posiłek do 

syta, dwa lekkie) obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Z kolei w 

piątki wielkiego postu, podobnie jak w inne piątki obowiązuje jedynie obowiązek 

wstrzymania się od spożywania mięsa. Wyjątek stanowią piątki, w których 

przypada uroczystość (w tym roku np. zaplanowana na 19 marca uroczystość 

świętego Józefa). Post ilościowy obowiązuje wiernych od 18 do 60 roku życia. 

Post jakościowy wszystkich wiernych od 14. roku życia bez górnej granicy. 

W piątki w Polsce obowiązuje dyspensa dla stołujących się w zakładach 

zbiorowego żywienia, w których nie przestrzega się przepisów kościelnych i 

tych, którzy nie mają możliwości dokonania wyboru potraw i muszą spożywać 

to, co jest dostępne. Kto korzysta z dyspensy, musi wykonać „zastępczy” 

uczynek – taki jak choćby modlitwa w intencjach papieża i jałmużna. Ta 

dyspensa nie obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W tych dwóch 

dniach wierni nie mogą uzyskać też indywidualnej dyspensy od proboszcza. 

Warto też pamiętać, że osobne zwolnienie z obowiązku zachowywania 

przepisów postnych dotyczy także chorych. 

Post nie może się ograniczać do samego wstrzymywania się od pokarmów, ale 

musi wiązać się z zachowaniem właściwej postawy wobec bliźniego. 

Kto też pości na pokaz, w celu pokazania się ludziom, ten traci zasługę na 

niebieską nagrodę. Jak bowiem naucza Pan Jezus „strzeżcie się, żebyście 

uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; 

inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” Mt 6,1. 

Praktyki postne oprócz wstrzymania się od jedzenia obejmują również 

modlitwę i jałmużnę Prawdziwa modlitwa wypływa z głębi serca i skierowana 

jest na Boga, a nie wzbudzenie podziwu innych ludzi. 

To samo dotyczy jałmużny. Jak czytamy „niech nie wie lewa twoja ręka, co 

czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi 

w ukryciu, odda tobie”. 

Od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej mamy czas, aby uczynić 

zadość obowiązkowi spowiedzi świętej wielkanocnej. To okres około 100 dni. 

Nie zaniedbajmy tego i wykorzystajmy szansę na odnowienie relacji z Bogiem. 

(Marcin Jendrzejczak, PCH24) 

OKAZJA, BY POGŁĘBIĆ SWOJĄ WIARĘ POPRZEZ TEMATYCZNE KATECHEZY 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z 

Radiem DOXA zapraszają do włączenia się w wielkopostną 

inicjatywę "Akademia Wiary", której tematem przewodnim 

będzie CREDO-WIERZĘ. 

Przez cały Wielki Post, w każdy piątek, w mediach 

społecznościowych Wydziału Teologicznego zamieszczany 

będzie kolejny wykład dotyczący poszczególnych artykułów 

Wyznania Wiary. Prelegentami będą kolejno: ks. prof. Stanisław 

Rabiej, ks. prof. Zygfryd Glaeser, ks. prof. Piotr Jaskóła, ks. prof. Rajmund 

Porada, ks. prof. Dariusz Klejnowski-Różycki, bp prof. Andrzej Czaja i ks. prof. 

Krystian Kałuża. 

Tego samego dnia, o godz. 15.00 kolejni prelegenci będą gośćmi audycji 

"Szczerze o Kościele" w Radio Doxa (dostępnej również w internecie). Całość 

poprzedzi wprowadzenie ks. prof. Mateusza R. Potocznego, które dostępne 

będzie w Środę Popielcową zarówno na wydziałowym kanale YouTube, jak i o 

godz. 15.00 w Radio Doxa. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej 

„Akademia Wiary Radio Doxa” i już można słuchać poszerzając swoją 

wiarę. Z kolei po Wielkanocy (12 kwietnia 2021 r. o godz. 20.00) na antenie 

Radia Doxa odbędzie się panel dyskusyjny LIVE z udziałem prelegentów. 

INTENCJE MSZALNE 21-28.02.2021 

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 (4). 

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. 


