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„Nie zamykajmy serc … , gdy Chrystus puka do drzwi!” 

 

Dziś Ksiądz Rekolekcjonista przybywa do kościoła naszego, 

Skorzystajmy przeto z Miłosierdzia Bożego. 

Odłóżmy na bok wszystkie nasze problemy i troski, 

Niech najważniejszą Osobą będzie dla nas nasz Przyjaciel Boski. 

 

On wie najlepiej, czego nam potrzeba. 

Chce nam już tu na ziemi uchylić rąbek nieba. 

Przeto brakiem czasu nie wymawiajmy się, 

Bo Bóg nade wszystko ukochał Cię. 

 

Czcigodny Księże Rekolekcjonisto! 

Serdecznie Cię witamy, 

za Twe przybycie i poświęcenie Tobie dzięki składamy. 

Życzymy Ci dobrego zdrowia, wiele sił, 

Darów Ducha Świętego, 

Byś mógł nadal czynić wiele dobrego! 

 

Szczęść Boże! 

 

 

Przewielebny Księże Proboszczu! 

Ty, jak dobry Ojciec ciągle masz o nas staranie, 

Przyjmij przeto od nas serdeczne podziękowanie. 

Bóg niech Ci ciągle błogosławi i nigdy samego nie zostawi! 

 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

• Dziś przeżywamy 4. Niedzielę Wielkiego Postu zwaną niedzielą Radości 
(Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozolima cieszy się obfitością dóbr nad-
przyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza 
swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym 
dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec 
Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie zasłużonej dla Kościo-
ła. Stąd w liturgii dzisiejszej różowy kolor szat.  
• Dziś rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które 
trwać będą do środy 29 marca. Witamy serdecznie Księdza Rekolekcjoni-
stę. Do udziału zapraszam wszystkich parafian, młodzież i dzieci. W środę 
w czasie Mszy św. zostanie zebrana Kolekta. 
• Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmo-
wane są w Zakrystii oraz Kancelarii Parafialnej. 
• Rozpoczynają się próby scholi przygotowujące do Triduum Paschalne-
go. Pierwsza próba scholi odbędzie się we wtorek 28 marca o godz. 
20.00, scholi męskiej - w środę 29 marca o godz. 20.00. Serdecznie za-
praszamy.  
• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
  Kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji 
- Pierwszorzędnym celem Kościoła jest walka o zbawienie ludzi, a nie  
o naprawianie świata;  
- dziennikarze „Gościa” odwiedzili muzułmańską dzielnicę Moleenbek  
w Brukseli. Szczególnie smutny widok przedstawia opustoszały kościół 
katolicki, który stoi w centrum dzielnicy;  
- joga to nie są zajęcia gimnastyczne - ważny tekst, który rozwiewa wątpli-
wości dotyczące złego wpływu uprawiania jogi; 
• Kolekta w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie rady duszpasterskiej na 
potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 
  Ojcowie Jezuici z Gliwic zapraszają Kobiety, mężatki, matki  
z córkami, wdowy Wielkopostny Dzień Skupienia dla kobiet z udzia-
łem pani dr Wandy Półtawskiej, wieloletniej przyjaciółki św. Jana 
Pawła II, która wygłosi konferencje wielkopostne. Spotkanie odbę-
dzie się w sobotę 1 kwietnia 2011 r. w Sanktuarium MB Kochawiń-
skiej w Gliwicach (00. Jezuici, ul. Kopernika 63A Gliwice). Szczegóło-
wy plan dnia skupienia znajduje się na plakacie. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. 

27 III 
Poniedziałek 

 

g. 730 

g. 800 

 

 

g. 1000 

g. 1200 

g. 1730 

g. 1800 

 

g. 1845 

Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej  
Pomocy z prośbą o zdrowie dla rodziny 
Grupa młodsza: „Banan w Kościele” 
Grupa starsza: „Kościelne RPG” 
Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- Za + Antoniego Fulczyk w 16. rocznicę śmierci 
Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Zbawienie zależy 
ode mnie” z krótką okazją do adoracji Najświętszego  
Sakramentu. 

28 III 

Wtorek 

 

g. 730 

g. 800 

 

g. 1000 

g. 1200 

g. 1730 

g. 1800 

 

 

g. 1845 

Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- Za + Marię 
Grupa młodsza: „Drzewo, a gada” 
Grupa starsza: „Mój Bóg” 
Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- Za ++ rodziców Stanisława i Dorotę Jaskółka w 25. rocz-
nicę śmierci 
Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Wolność – trudnym 
zadaniem” z krótką okazją do adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. 

29 III 

Środa 

 

g. 730 

g. 800 

 

g. 1000 

 

g. 1200 

 

g. 1730 

g. 1800 

 

 

g. 1845 

Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- Za parafian 
Msza Święta z homilią: „Pan Jezus jest blisko mnie”. 
- Za wszystkie dzieci naszej parafii 
Msza Święta dla chorych i osłabionych wiekiem parafian  
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. 
Okazja do spowiedzi św. 
Msza Święta z homilią 
- W intencji Księdza Rekolekcjonisty i wszystkich biorą-
cych udział w rekolekcjach 
Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Mane nobiscum Do-
mine - Zostań z nami Panie” z krótką okazją do adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 



 30 III 

Czwartek 

 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Za + Wernera Klopek w dniu urodzin oraz rodziców  

z obu stron 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie dla Marii Piecha z okazji 80. rocznicy 

urodzin oraz o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Anny i Klaudii Piecha 

31 III 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Droga krzyżowa 

- Z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha 

św. dla Wernera i Janki Smołka oraz o błogosławień-

stwo Boże dla całej rodziny 

1 IV 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

- Za + Mariannę Kuś w 12. rocznicę śmierci 

2 IV 
5. NIEDZIE-

LA 

WIELKIEGO 

POSTU  

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1300 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za dusze zalecane podczas Drogi Krzyżowej 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Doroty i Paw-

ła Nieścierowiczów z okazji 1. rocznicy ślubu 

- Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla 

małżonków Stefanii i Jerzego Bernasz z okazji 50. 

rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla ro-

dziny                                          Te Deum 

Nieszpory 

- Za + Danutę Blicharską w dniu urodzin 


