24.4.2017 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (14).
9:00
Franciszkę Podwórną (18).
17:30 W int. Joanny z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie.
Konc. Za ++ Janinę Truszkowską i Elżbietę Karp o łaskę nieba.
25.4.2017 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (15).
9:00
Za + Franciszkę Podwórną (19).
17:30 Za + Stanisława Pszonaka w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Honoratę Kieres – int. od uczestników pogrzebu.
26.4.2017 ŚRODA –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Dzieciątka Jezus w int. Piotra Stefanek z ok. 10. rocz. urodzin z podziękowaniem
za łaski i prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i zdrowie.
Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (16).
9:00
Za + Franciszkę Podwórną (20).
17:30 W int. Piotra i Marka z ok. urodzin i imienin.
Konc. Za + Arkadiusza Pawlica – int. od uczestników pogrzebu.
27.4.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (17).
9:00
Za + Franciszkę Podwórną (21).
17:30 Za + Marka Szuberta w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Arkadiusza Pawlica – int. od rodzin Petelów i Gawrońskich.
28.4.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Arkadiusza Pawlica – int. od pracowników Kolegium.
9:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (18).
14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Krzep i Mariusz Kuberczyk.
17:30 Za + Wiktora Sudoł w 13. rocz. śmierci.
Konc. Za + Józefa Grzymała w 30. dzień po śmierci.
29.4.2017 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA,
PATRONKI EUROPY
7:00
Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (19).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (22).
17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła
w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.
Konc. Za + Antoniego Orłowskiego w 1. rocz. śmierci.
Konc. Za + Helenę Dyrkacz z prośbą o łaskę nieba.
30.4.2017 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY – BIBLIJNA
8:00
Za ++ Henrykę i Józefa Kibiłda w 3. rocz. śmierci.
Konc. Za + Henrykę Serek – int. od siostry Teresy i chrześniaka Adriana.
10:00 Leokadię Rychlewską – gregorianka (20).
11:30 W int. Weroniki Kamińskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski
i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie (Te Deum).
Sakrament chrztu św.: Piotr Chrost.
17:30 Za + Arkadiusza Pawlica w 30. dzień po śmierci.
Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Parafia tel. 32 231 38 84, Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na II Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego
23. kwietnia 2017 roku

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej
Rok św. Brata Alberta
INFORMACJE BIEŻĄCE 23-30.4.2017
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego – rozpoczyna się Tydzień
Miłosierdzia. Przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek dla
poszkodowanych przez wojnę w Syrii. Przy ołtarzu złożyć można skarbonki
Jałmużny Postnej Caritas. Młodzież ze wspólnoty RMF rozprowadza ciasto –
środki przeznaczone są pielgrzymkę młodzieży franciszkańskiej do Asyżu. O
godz. 11:30 msza św. w int. ofiarodawców i fundatorów placu kościelnego i
figury Pana Jezusa, które poświęci o. Alan Brzyski, Minister Prowincjalny. O
godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Dziś w „Pielgrzymce zaufania” przybędzie do naszego kościoła krzyż oraz
ikona Jezusa Miłosiernego z Taize. O godz. 18:30 nabożeństwo intronizacyjne z
modlitwą i ze śpiewem kanonów z Taize – serdecznie zapraszamy. Po mszy św.
wieczornej spotkanie Bractwa Pisma św.
We wtorek po mszy św. o godz. 17:30 procesja błagalna do krzyża
misyjnego przed kościołem z racji święta św. Marka, Ewangelisty.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie dla
ministrantów i kandydatów.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie RMF.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30
spotkanie młodzieży.
W sobotę o godz. 7:00 Godzinki a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej. O godz. 10:00 spotkanie Dzieci Maryi.
W przyszłą niedzielę – Biblijną – rozpocznie się Tydzień Biblijny. W tym
dniu zbiórka do puszek na diecezjalną i parafialną Caritas.
Dzisiejszy Gość Niedzielny z filmem p.t.: „Zmartwychwstały” w stałej cenie.

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelkie złożone ofiary oraz za
życzliwość. Bądźmy miłosierni, jak Bóg jest Miłosierny dla nas każdego dnia.
PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ
Wielu młodych ludzi przyjeżdża do Taizé co roku. Jak można ich zachęcić do
wspólnej modlitwy i pracy w miejscach, w których mieszkają? W pojęciu
„pielgrzymka zaufania” znajduje się próba odpowiedzi na to pytanie – proponuje
ona każdemu wyruszenie w drogę... „Podążaj dalej swoją drogą, ponieważ ona
istnieje dzięki temu, że nią idziesz”.
Podczas kolejnych etapów pielgrzymki
zaufania,
dużych
czy
małych,
międzynarodowych czy lokalnych, uczestnicy i
goszczący ich gospodarze są przede wszystkim
zaproszeni do spotkania się. Pielgrzymka
zaufania jest przede wszystkim spotkaniem z
Chrystusem Zmartwychwstałym i z ludźmi.
Dzięki modlitwie z innymi jesteśmy bliżej
Boga. Dzięki otwartości i gościnności
przekraczamy bariery i różnice, możemy się
przyjąć
wzajemnie
i
obdarować.
Gromadzących się jednoczy modlitwa o pokój
na świecie oraz o pojednanie miedzy
chrześcijanami. Bracia ze wspólnoty Taize chcą
wspierać poszukiwania pokoju i pojednania, gdziekolwiek to ma miejsce. „My,
bracia - czy to w Taizé, czy w naszych fraterniach na różnych kontynentach chcemy żyć z prostotą, chcemy trwać we wspólnocie i w modlitwie. Naszym
życiem chcemy wam powiedzieć, że zawsze możecie przy nas znaleźć wsparcie
dla waszego dążenia do zaufania”. brat Alois, Berlin, 31 grudnia 2011.
Dlatego w wielu krajach młodzi regularnie spotykają się na modlitwie ze
śpiewami z Taizé w swoich miejscowych Kościołach.
ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Świętej Faustynie, bezgranicznie ufającej Bogu polskiej zakonnicy ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus powierzył wielką misję Orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata. Jej posłannictwem było
przekazanie nowych modlitw i form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, które
mają przypominać zapomnianą prawdę wiary o miłości miłosiernej Boga do
każdego człowieka. W przekazanym orędziu miłosierny Bóg objawia się w
Jezusie Chrystusie Zbawicielu jako Ojciec miłości i miłosierdzia, szczególnie
wobec nieszczęśliwych, błądzących i grzeszących.
„Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i
przyszłym życiu” (Dz. 1605).

„...twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o moim
miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma, doznają w duszy
pocieszenia i nabiorą odwagi, aby zbliżyć się do mnie” (Dz. 1693)
„Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę
karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego
miłosiernego serca, przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia”
(Dz. 1588).
Zbawiciel pragnie, aby miłosierdzie Boże było znane na całym świecie, aby
każdy człowiek, który z ufnością zwróci się do Niego, odkrył piękno i bogactwo
łask chrześcijańskiego miłosierdzia. Temu służą nowe formy kultu Bożego
miłosierdzia i związane z nimi obietnice.
„Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz. 1578).
Istotą nabożeństwa do Bożego miłosierdzia jest postawa zaufania wobec
Boga, pragnienie pełnienia Jego woli, oraz praktykowanie miłosierdzia
względem bliźnich zawierzając ich bezgranicznej miłości i dobroci Boga. Jest to
także warunek spełnienia obietnic, jakie Pan Jezus związał z nowymi formami
czci Bożego miłosierdzia.
„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią
wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką
ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym
utwierdzenia” (Dz. 1520).
„Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia” (Dz. 1577).
INTENCJE MSZALNE 23-30.4.2017
23.4.2017 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – 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 Do Miłosierdzia Bożego w int. Fundatorów placu kościelnego i figury Pana Jezusa z
podziękowaniem za okazaną życzliwość i hojność oraz z prośbą o błogosławieństwo
Boże na każdy dzień życia.
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 (Te Deum).
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.

