
16.5.2017 WTOREK – ŚWIĘTO ROCZ. POŚW. KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W GLIWICACH 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (10). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (12). 

17:30 Za ++ rodziców Różę i Stefana Bieniek oraz Elżbietę i Antoniego Wyleżoł o łaskę 

nieba dla nich. 

Konc. W int. mamy Anny z ok. urodzin o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

17.5.2017 ŚRODA – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZB. I MĘCZ., PATRONA POLSKI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (13). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (11). 

17:30 W int. Parafian. 

Konc. Za misje i Siostry Misjonarki. 

Konc. Za ++ Elżbietę Karp i Janinę Truszkowską. 

18.5.2017 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 
7:00 Za + Franciszkę Podwórną (14). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (12). 

17:30 W int. Matki Maksymiliany o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej. 

Konc. Za + Krzysztofa Golenia – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Jadwigę Kijewicz w 4. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

19.5.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (15). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (13). 

Konc. W pewnej intencji. 

17:30 W int. Sabiny i Waldemara o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ matkę Zofię w 30. dzień po śmierci i ojca Michała Łuciów, siostrę Marię i męża 

Józefa. 

20.5.2017 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITERA 

7:00 W int. s. Marii Bogumiły o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. W pewnej intencji. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (14). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (16). 

17:30 Za + Zdzisława Bezwińskiego w 12. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ brata Józefa Walczaka w 1. rocz. śmierci, rodziców Władysławę i Franciszka. 

21.5.2017 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

8:00 Za + Emila Michalika – gregorianka (15). 

10:00 Ku czci św. Rity w int. Rity Mularczyk z ok. imienin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o wszystko, co jest zgodne z wola Bożą, o zdrowie oraz w pewnej 

intencji. 

11:30 Za ++ z rodzin Widerów, Kukuł i Brojów. 

Konc. W pewnej intencji. 

17:30 Za + Krzysztofa Pondo w 10. rocz. śmierci z prośbą o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Elżbietę Śliwka w 13. rocz. śmierci i Jana Śliwka w 10. rocz. śmierci 

o łaskę nieba dla nich. 

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 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na V Niedzielę Wielkanocną 

14. maja 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.5.2017 

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 

ludem Bogu na własność przeznaczonym. 

Dziś o godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, RMF oraz sympatyków duchowości 

franciszkańskiej. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. 

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

W czwartek od godz. 20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 15:00 w 

ogrodzie klasztornym spotkanie towarzyskie dla członków Róż Różańcowych i 

FZŚ. O godz. 17:00 nabożeństwo majowe przy figurze Matki Bożej w ogrodzie 

klasztornym (zależnie od pogody). 

W przyszłą niedzielę gościć będziemy naszego neoprezbitera o. Gabriela 

Turkiewicza OFM, który podczas mszy św. wygłosi homilię i udzieli 

błogosławieństwa prymicyjnego. Ofiary złożone przy błogosławieństwie 

przeznaczone są dla neoprezbitera. 

Rocznica pierwszej Komunii św. odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała 

dnia 15. czerwca na mszy św. o godz. 9:00. 

Posiadamy do oddania paletę dachówki karpiówki oraz maszynę do szycia z 

napędem elektrycznym. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz nowy numer Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za złożone ofiary, za kwiaty oraz wszelką 

życzliwość. Niech Maryja, którą w tym miesiącu szczególnie czcimy, wyprasza 

nam i naszej Ojczyźnie potrzebne łaski u Boga. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


100. ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 

Obchodzimy 100. rocznicę objawień fatimskich. Szczególne wydarzenie 

miało miejsce 13 maja 1917 roku w miasteczku Fatima. Trójka portugalskich 

dzieci bawiła się jak co dzień na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowali murek 

dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ukazała im się błyskawica. Przestraszeni 

zaczęli schodzić ze zbocza, myśląc, że zbliża się burza. Wtem na skalnym dębie 

ukazała im się Pani w białej szacie promieniującej jak słońce. Matka Boska 

weszła w dialog z dziećmi. 

Objawienia w Fatimie stanowią szczególny fenomen w historii Kościoła. 

Zwykle jedne objawienia ustępują miejsca następnym, bardziej współczesnym i 

aktualnym. Tymczasem to, co wydarzyło się w Fatimie, nie zostało zepchnięte na 

drugi plan ani przez zatwierdzone przez Kościół objawienia w Beauraing, ani w 

Banneux, ani w Akicie. Orędzie fatimskie wciąż przykuwa ludzką uwagę. 

Zawiera zapowiedzi prorockie, kryje treści zachowane na czasy późniejsze, 

ujawnia niezwykłe związki z Ojcem Świętym (jak bezprecedensowe żądanie 

kolegialnego poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi). Rzeczą godną 

uwagi jest też wymiar polityczny objawień z 1917 r., wymiar aktualny do dziś. 

Nie można również pominąć milczeniem faktu, że sześć objawień z 1917 r. było 

zaledwie otwarciem księgi objawień; kilka lat później jedna z wizjonerek 

otrzymała kolejne przekazy, jakby precyzujące to, o czym słyszały Hiacynta, 

Franciszek i Łucja na rok przed zakończeniem pierwszej wojny światowej. 

Rzeczywiście, żadne objawienia nie nabierały z upływem czasu tak wyraźnie 

aktualności, jak to jest z objawieniami fatimskimi. Ojciec Święty Jan Paweł II 

powiedział o nich, że „trzeba je interpretować w świetle znaków czasów”, że „są 

one zawsze aktualne tak jak Ewangelia”. 

W 1914 r. wybuchła pierwsza wojna światowa. W Wielkim Tygodniu 1915 r. 

Benedykt XV wszczął modlitewną kampanię na rzecz pokoju w Europie i napisał 

żarliwą modlitwę do Chrystusa Księcia Pokoju, którą wysłał do wszystkich 

walczących narodów. Warto zauważyć, że w tym samym roku Łucja po raz 

pierwszy ujrzała coś, co - na ile mogła rozeznać - było aniołem, chociaż ten nie 

ujawnił jej swej tożsamości. 

Następnego roku, dnia 30 lipca 1916 , Ojciec Święty wystosował niezwykły 

apel do pięciu tysięcy dzieci komunijnych: Bierzecie udział w najstraszliwszej 

ekspiacji, jaką Bóg w swych nieskończonych i ukrytych zamiarach 

przeprowadził kiedykolwiek rękami grzesznego społeczeństwa... Wyciągnijcie 

więc ręce, kochane dzieci, mające tak wielką moc przed Bogiem i waszymi 

bezcennymi modlitwami wesprzyjcie nieustające pragnienie papieża. 

Tego właśnie roku trzem pastuszkom z Fatimy ukazał się anioł - tym razem 

już w wyraźnej postaci. W pierwszym objawieniu, wiosną 1916 r., ujawnił, że 

jest - co godne szczególnej uwagi - "Aniołem Pokoju". Drugie objawienie miało 

miejsce w środku lata, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy papież wzywał 

dzieci do modlitwy. „Módlcie się! Musicie dużo się modlić! - powiedział Anioł. - 

Serce Jezusa i Maryi mają wobec was zamysły miłosierdzia. Ofiarujcie zawsze 

Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary”. 

Patrząc po ludzku można by sądzić, że wszystkie wysiłki papieża okazały się 

bezowocne. Ale już poprzez objawienia Anioła przygotowywał Bóg świat do 

wybuchu nadprzyrodzoności, jak Paul Claudel określił objawienia w Fatimie. Do 

owego „wybuchu” miało dojść w roku następnym wraz z objawieniami 

Najświętszej Maryi Panny, które były odpowiedzią na zanoszone do Matki 

Miłosierdzia wołanie papieża o pokój. 

Benedykt XV zdecydował się na wystosowanie wzruszającego listu 

pasterskiego do całego katolickiego świata. Wezwał w nim do gorącej modlitwy 

o pokój, polecił modlić się do „Maryi, która jest Matką Miłosierdzia i 

wszechmocną przez łaskę”, a do Litanii Loretańskiej dołączyć wezwanie: 

Królowo Pokoju, módl się za nami. Zwróćmy uwagę na datę papieskiego listu. 

Był to dzień 5 maja 1917 r. 

W czasie obchodzonej przez Ojca Świętego oktawy niebo odpowiedziało na 

apel Papieża. Odpowiedziało w sposób niezwykły: objawieniami w Fatimie. 

Wśród licznych wyróżników cechujących objawienia fatimskie znajduje się 

jeszcze jeden: jego internacjonalność i wpływ na pobożność całych krajów. W 

naszym kraju wpływ objawień fatimskich wydaje się dziś największy - nie został 

on pomniejszony ani przez opadnięcie żelaznej kurtyny w 1989 r., ani przez 

popularność objawień w Medjugorji. 

INTENCJE MSZALNE 14-21.5.2017 

14.5.2017 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

8:00 Za ++ siostrę Annę, jej męża Franciszka, rodziców i teściów. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (8). 

10:00 W int. Teresy z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatki i jej rodziny. 

Konc. Za ++ rodziców Wiktorię w 7. rocz. śmierci i Józefa Dominik. 

11:30 W int. Jadwigi Stępień i Haliny Bil z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o błogosław. Boże na dalsze lata życia (Te Deum). 

Konc. Za + Zofię Milkę z ok. imienin. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 Za + Zofię Kaczyńską w 1. rocz. śmierci. 

15.5.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY, POKUTNICY 

7:00 Za ++ ojca Pawła Domin w rocznicę śmierci i dziadków z obu stron 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (9). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (11). 

17:30 Przez wstawiennictwo N.M.P. za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz 

pokrewieństwo z obu stron, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską wiecznego 

zbawienia. 

Konc. W int. Magdy, Miriam i Dominiki o Boże błogosławieństwo i asystencję Ducha 

Świętego na czas matury. 

Konc. Za ++ Zofię i Jana Orlik, Marię i Wawrzyńca Ziarno oraz z rodziny Orlik. 


