
19.4.2017 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za wstawiennictwem MBNP w int. Mateusza z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji. 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (15). 

17:30 W int. Beaty i Grzegorza z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 

i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny. 

Konc. Za + Zbigniewa i Beatę Kwiatkowskich oraz z rodzin Kwiatkowskich, Marciniak i 

Plachetka. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (9). 

20.4.2017 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
7:00 Za + Grzegorza Pioreckiego – int. od pracowników Zesp. Szkolno-Przedszkoln. nr 6. 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (16). 

17:30 Za + Henrykę Serek – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (10). 

Konc. Za + Arkadiusza Pawlica – int. od uczestników pogrzebu. 

21.4.2017 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (11). 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (17). 

17:30 Za + Henrykę Serek – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Emilię Tomaszewską – int. od córki Emilii z mężem i dziećmi oraz wnukami. 

Konc. Za ++ Andrzeja Stępień, rodziców Krystynę i Bronisława Gębskich oraz Michalinę i 

Józefa Stępień. 

22.4.2017 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (12). 

17:30 Za wstawiennictwem N.M.P. Fatimskiej i MBNP w int. Zofii Gryglik z ok. 84. rocz. 

urodzin oraz w int. Krzysztofa i Anny Gryglik z ok. urodzin z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie. 

Konc. Za + Wojciecha Liśniewskiego. 

Konc. Za + mamę Stanisławę w rocznicę śmierci i ojca Bronisława o radość życia wiecznego 

dla nich. 

Konc. Za + Witolda Zaręba w 1. rocz. śmierci. 

23.4.2017 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8:00 Za ++ Rudolfa Sloninę, Rutę Petrycką, dziadków i ciocię Adelajdę Slonina 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (13). 

10:00 Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin Mularczyk, Gębczyk, Jankowskich oraz rodzin 

ich dzieci. 

Konc. Za ++ Władysławę Kadłubowską oraz z rodziny. 

Konc. Za ++ rodziców i dziadków Michała Winkelewskiego w 21. rocz. śmierci i Zofię 

Winkelewską w 5. rocz. śmierci. 

11:30 W int. Fundatorów placu kościelnego i figury Pana Jezusa z podziękowaniem za 

okazaną życzliwość i hojność oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na każdą chwilę 

wypełniania powołania życiowego. 

Konc. W int. Danuty i Mariana Pękala z ok. 30. rocz. ślubu  z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za ++ Julię Wronę, Kazimierza Ruczkowskiego, Stefanię Epler i Paulinę Kantor. 

17:30 W int. Ewy Markiewicz z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ Krystynę, Jerzego i Leszka Markiewiczów. 

Konc. Za + Zenona Michalaka. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania 

Pańskiego 16. kwietnia 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 

Rok św. Brata Alberta 

ŻYCZENIA NA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 2017 

Drodzy Parafianie i nasi Goście. 

Chrystus Zmartwychwstał! Ta wieść, która dla chrześcijan jest jednocześnie 

pozdrowieniem, po raz kolejny przekazywana jest z ust do ust na całym świecie. 

Zawarta jest w tych dwóch słowach głęboka wiara, bo choć nie widzieliśmy, to 

przecież wierzymy w fakt zmartwychwstania Chrystusa. Słowa te zawierają 

również wznoszącą w górę nasze serca nadzieję. Okazuje się bowiem, że śmierć 

to nie kres i cel naszych dążeń, naszego życia na ziemi. Celem jest ŻYCIE 

WIECZNE Z CHRYSTUSEM. 

W przeżywanie tegorocznych świąt Zmartwychwstania Pańskiego wpisują się 

w ważne wydarzenia obecne w życiu Kościoła. Szczególnie towarzyszy nam 

Matka Zbawiciela – Maryja – którą już od 100 lat czcimy w wizerunku z Fatimy. 

To właśnie tam zwracając się do trojga dzieci usilnie nawoływała do rozważania 

tajemnic życia Jezusa i Swoich, również tych związanych z bolesną męką, 

śmiercią na krzyżu i chwalebnym Zmartwychwstaniem i do nawrócenia. 

W Kościele lokalnym trwamy w dziękczynieniu za 25 lat istnienia Diecezji 

Gliwickiej. Srebrny Jubileusz był jedną z okazji, by rozpocząć Synod Diecezji. 

Biskup Jan zaprasza nas wszystkich do tego byśmy się pochylili nad 

przeszłością, a bardziej nad przyszłością Kościoła, który tworzymy tu i teraz. 

Dochodzi do naszych uszu również wiele niepokojących informacji ze świata. 

Zbyt częste są przecież narastające konflikty międzynarodowe, niepokoje, wojny, 

akty przemocy czy terroru. Wielu z nas napawa smutkiem podsycana atmosfera 

nienawiści, buntu czy nieustannego jątrzenia i wprowadzania zamieszania w 

naszej umiłowanej Ojczyźnie. 

Można rzec: jak bardzo podobni jesteśmy my i czasy, w których żyjemy do 

tych, kiedy to w Jerozolimie Chrystus podjął bolesną mękę krzyżową, umarł za 

nas a przede wszystkim Zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dla wybawienia 



nas od zepsucia grzechem i od śmierci wiecznej. I dziś czyni to samo dla nas, 

byśmy już nie żyli dla siebie, dla swoich żądz i pragnień ale dla Tego, Który tak 

wiele wycierpiał dla nas. 

Drodzy Parafianie i Goście. Niech rozważanie zbawczych tajemnic 

wprowadzi w nasze serca, do naszych rodzin, do naszej Ojczyzny Boży pokój i 

Bożą miłość, która wszystko zwycięża. Niech wstawia się za nami Najświętsza 

Maryja Panna Różańcowa. Niech nasze nawrócenie i zwrócenie się ku 

Zwycięskiemu Zbawicielowi odnawia oblicza nasze i ziemi, na której żyjemy. 

Alleluja! Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

Proboszcz i Duszpasterze. 

INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.4.2017 

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. 

Dziś Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. O godz. 15:00 

do soboty włącznie nabożeństwo nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

W tym czasie nie będzie innych nabożeństw. 

W poniedziałek Wielkanocny msze św. w porządku niedzielnym. Kolekta 

przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W tym dniu imieniny 

obchodzi i o modlitwę prosi o. Eliasz. Msza św. w jego intencji o godz. 8:00. 

W środę Wielkanocną o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

W czwartek Wielkanocny po mszy św. o godz. 17:30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi św. 

W sobotę Wielkanocną o godz. 7:00 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 

15:00 gromadzimy się pod krzyżem przy zbiegu ulic Bł. Czesława i Sportowej na 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w rocznicę jego posadowienia. 

W przyszłą niedzielę – Miłosierdzia Bożego – rozpoczyna się Tydzień 

Miłosierdzia. W tym dniu ogólnopolska zbiórka do puszek dla poszkodowanych 

przez wojnę w Syrii. Przy ołtarzu złożyć będzie można skarbonki Jałmużny 

Postnej Caritas. Młodzież ze wspólnoty RMF rozprowadzać będzie ciasto. Środki 

ze sprzedaży przeznaczone będą na dofinansowanie pielgrzymki młodzieży 

franciszkańskiej do Asyżu. O godz. 11:30 uroczysta msza św. w int. 

ofiarodawców i fundatorów placu kościelnego i figury Pana Jezusa. Po mszy św. 

poświęcenie placu oraz okazja do spotkania przy kawie lub herbacie i 

zakupionym u młodzieży cieście. Uroczystości przewodniczył będzie o. Alan 

Brzyski, Minister Prowincjalny. 

Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w czasie świątecznym. 

Polecamy nowy numer Gazetki Parafialnej dziś z życzeniami od 

Duszpasterzy oraz nowy numer Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom życzymy radosnych i błogosławionych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

Żegnamy parafian: Emilia Tomaszewska (1926), Honorata Kieres (1935), 

Renata Strzyżewska (1944). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

Po zmartwychwstaniu Jezus w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu 

krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie 

ludzi dobrych. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Przebywa 

w świecie dobra. Zło nie ma już do Niego dostępu. 

Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego, 

kto wierzy w dobro, kto chce być dobrym. Źli już Go nie spotkają, bo nie mogą 

wejść w Jego świat dobra. Wielkanoc to radosna uroczystość dla ludzi dobrej 

woli. To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia 

w ten świat każdemu, kto zawierzy Chrystusowi. Istnieje świat czystego dobra, do 

którego zło już nie sięga! 

Warto być dobrym, aby do tego świata należeć. 

INTENCJE MSZALNE 16-23.4.2017 

15/16.4.2017 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC I NIEDZIELA WIELKANOCY 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

22:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (11). 

Konc. W int. Sióstr Służebniczek z podziękowaniem za wszelkie dobro od nich i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże w wypełnianiu powołania zakonnego. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (5). 

8:00 Za + Franciszkę Podwórną (12). 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (6). 

10:00 Za ++ ojca Tadeusza Czelej i syna Damiana oraz za ++ z rodziny. 

Konc. Za + Grzegorza Pioreckiego – int. od pracowników Zesp. Szkolno-Przedszkoln. nr 6. 

11:30 Za ++ Adama Dąbrowskiego, rodziców Salomeę i Władysława, brata Zbigniewa, siostry 

Eugenię i Izabelę, bratową Szarlottę, dziadków Teresę i Wawrzyńca Pieczko, ks. 

Tadeusza Pieczko. 

17:30 Za + Arkadiusza Pawlica – int. od rodziny Żabińskich. 

17.4.2017 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

8:00 W int. o. Eliasza z ok. imienin. 

Konc Za + mamę Mariannę Senderowską w 3. rocz. śmierci 

Konc. Franciszkę Podwórną (13). 

10:00 W int. Mirosławy i Mieczysława Węgrzynowskich. 

Konc. Za + Henrykę Serek – int. od sąsiadów. 

11:30 Za + Czesława Szczurek w 30. dzień po śmierci. 

Sakrament Chrztu św.: Batko Eliza, Grzybalska Lena, Kowalczyk Amelia. 

17:30 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (7). 

18.4.2017 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Arkadiusza Pawlica – int. od rodziny Ciozak. 

9:00 Za + Franciszkę Podwórną (14). 

17:30 Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (8). 


