
Konc. Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (7). 

17:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Iwony z prośbą o 

szczęśliwe rozwiązanie oraz o błogosławieństwo Boże dla matki, dziecka, córki Julii i 

męża Jacka. 

8.03.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (8). 

Konc. Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (29). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (19). 

17:30 Za + Krystynę Sage – int. od siostry Elżbiety z rodziną. 

9.03.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (9). 

Konc. Za ++ Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (30). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (20). 

17:30 Za + mamę, babcię i prababcię Franciszkę Szwajca w dniu imienin o łaskę nieba. 

10.03.2021 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. Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (10). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (21). 

17:30 W int. rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

11.03.2021 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (11). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (22). 

17:30 Za + Mieczysława Bielawskiego w 30. dzień po śmierci – int. od rodziny Jank. 

Konc. Za + Stefanię Grolik – int. od uczestników pogrzebu. 

12.03.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (12). 

9:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (23). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

Konc. Za + Monikę Brzozowską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Stefanię Staszczyk w 30. dzień po śmierci. 

13.03.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Janinę Widera – gregorianka (24). 

Konc. Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (13). 

17:30 W int. Piotra z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i łaski. 

Konc. Za + Helenę Kalita w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

14.03.2021 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Do Dworu Niebiańskiego w int. Moniki – (14). 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (25). 

10:00 Za + żonę, matkę i babcię Danielę Matkowską w dniu jej urodzin o pokój duszy. 

11:30 Za ++ rodziców Franciszkę i Wincentego Sarad, braci oraz z rodzin z obu stron. 

17:30 Za + mamę Klarę Domin w 16. rocz. śmierci o dar życia wiecznego. 

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 Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu 

7. marca 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 7-14.03.2021 

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą. 

Dziś kolekta przeznaczona jest na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. O godz. 16:45 

nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Za udział w nabożeństwie 

Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali zyskać można odpust zupełny. Pod chórem 

do nabycia są świąteczne świece Caritas w cenie 10zł duża i 6 zł mała. 

W Wielkim Poście 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. O godz. 19:00 spotkanie on-line dla FZŚ, 

RMF oraz sympatyków duchowości franciszkańskiej. Zaproszeni są wszyscy 

chętni, którzy mogą się połączyć z grupą podczas spotkania. 

W piątek msza św. o godz. 17:30 z homilią transmitowana przez TV 

Imperium. Droga Krzyżowa po mszach św. o godz. 9:00 i 17:30. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 w 

kościele Chrystusa Króla Mszą św. rozpocznie się wielkopostny dzień skupienia 

dla Róż Różańcowych. Rozpoczęcie – serdecznie zachęcamy członków Żywego 

Różańca do wzięcia udziału. 

W przyszłą niedzielę Laetare – wesela – minie połowa Wielkiego Postu. 

Niech to nas zachęci do wytrwania w postanowieniach lub przynagli do ich 

podjęcia. 

Zwracamy się do młodzieży i dorosłych, od ósmej klasy wzwyż, którzy 

pragną przyjąć sakrament bierzmowania, by zgłosili się do dnia 15. marca do o. 

Augustyna lub o. Proboszcza w celu przygotowania i przyjęcia sakramentu. 

Informujemy narzeczonych, że wielkopostne nauki przedmałżeńskie w 

pełnym zakresie, odbędą się we wtorek 9. marca 2021 r. w kościele św. Jerzego 

w Gliwicach-Łabędach przy ul. Radosnej 2 od godziny 19:00. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Niech wielkopostne rozważanie Męki Pańskiej umocni nas i przygotuje na 

miłosierne spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. 

Żegnamy parafian: Marek Chmielewski (1956), Stefania Grolik (1958), Jan 

Bogdan oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. 

1700 LAT NIEDZIELA DNIEM ŚWIĄTECZNYM 

Mija właśnie 1700 lat od dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – 

dnia 7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał się dniem 

wolnym od pracy. 

Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający 

rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który 

chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako 

pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa. 

Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z 

biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie 

przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka. 

Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem 

św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy 

obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i 

odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność 

oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne 

do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w 

tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania”. 

Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, 

świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej 

tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej 

młodemu pokoleniu. 

Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli, dlatego 

nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji zajmujących się 

handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą 

pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej 

bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego 

i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być 

trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości. 

Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu 

pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia 

osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do 

emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej 

i narodowej. 

Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, 

abyś dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan XXI 

wieku oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli 

gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej 

Wieczerzy. 

CIERPIENIE PRZYPOMINA CZŁOWIEKOWI BOGA 

Człowiek, którego nic nie boli, łatwo zapomina o Bogu. A czasem krzyż jest 

ostatnim ratunkiem człowieka. Bóg niekiedy krzyżuje nam plany, by nas 

wyratować z niebezpieczeństwa grzechu. Gdy zaś człowiek jest uwikłany w 

grzech i świat wywiera wielki urok, cierpienie pomaga oderwać się od grzechu. 

Choroba św. Franciszka po powrocie z niewoli zapoczątkowała pierwszą 

poważniejszą zmianę w jego życiu. Niejedno prawdziwe nawrócenie 

rozpoczynało się od choroby lub cierpienia moralnego. Kapelani szpitalni 

mogliby dużo powiedzieć. Po salach szpitalnych zdaje się przechodzić Dobry 

Pasterz i szukać zbłąkanych owieczek. 

Przez cierpienie wreszcie najlepiej pokutuje się za popełnione grzechy. 

Kościół nazwał cierpliwe przyjęcie krzyża największym dowodem ludzkiej 

miłości. Jest to ten rodzaj pokuty, do którego miłość własna zakrada się wiele 

rzadziej niż do pokut przez nas wybranych. A nierzadko pokuta zesłana przez 

Opatrzność oczyszcza tę dziedzinę życia naszego, w której było więcej 

grzechów. „Sakrament cierpienia” jest naprawdę wielki. 

Cierpienie nazwano „sakramentem”. Jest w nim wielka siła uświęcenia. Ale i 

sakrament cierpienia działa zależnie od usposobienia człowieka. Nawet 

największy z Sakramentów: Eucharystia – jak św. Paweł mówi – może się stać 

potępieniem człowieka (1 Kor 11,29). Tak bywa i z cierpieniem. Człowiek może 

się pod jego ciężarem załamać, stać się zgorzkniałym, twardym, nawet stracić 

wiarę. Blok marmurowy może pęknąć pod uderzeniem dłuta. Od nożyc 

ogrodnika drzewko niekiedy usycha. W ciepłych promieniach słońca owoc 

prędzej dojrzewa, ale padlina prędzej się rozkłada. Krzyż oczyszcza i uświęca 

wtedy, gdy człowiek przyjmuje go z pokorą i uległością, gdy modli się i łączy go 

z krzyżem Jezusa. Starajmy się wielkie i małe krzyże naszego życia nieść według 

wskazówki św. Bernarda: najpierw cierpliwie, potem z ochotą, na koniec z 

miłością. Postanowienie: Każdy krzyż uważać za łaskę. 

INTENCJE MSZALNE 7-14.03.2021 

7.03.2021 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za + Bronisława i Zofię Florek w 2. i 8. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Marię, Pawła i Sebastiana – gregorianka (28). 

10:00 W int. męża Henryka Stępień w ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum). 

Konc. Za + Janinę Widera – gregorianka (18). 

11:30 W int. żony Klaudii Nocoń z ok. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary 

Ducha Świętego. 


