
23.5.2017 WTOREK – ŚWIĘTO ROCZ. POŚW. BAZYLIKI ŚW. OJCA FRANCISZKA W ASYŻU 

7:00 W int. Róży z ok. 78. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatki i jej rodziny. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (17). 

17:30 W int. Joanny i Tomasza w 6. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu i prośbą o Jego 

dalsze błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie 

Konc. Za + Henryka Kamińskiego w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ rodziców Konstantynę i Mariana w 20. rocz. śmierci. 

24.5.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, WSPOMOŻENIA WIERNYCH 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (17). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (18). 

17:30 W int. Joanny z ok. imienin o łaskę zdrowia oraz o błog. Boże dla córek z rodzinami. 

Konc. Z okazji Dnia Matki za + Zuzannę Hryniewicz, aby dobry Bóg obdarzył ją szczęściem 

wiecznym. 

25.5.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 Za ++ Annę Czeglik w 2. rocz. śmierci oraz rodziców, braci i bratowe z obu stron. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (18). 

17:30 Za + Władysława Partyka – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (19). 

Konc. Za ++ Annę i Ryszarda Pankiewicz. 

26.5.2017 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (19). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (20). 

Konc. W pewnej intencji. 

17:30 Za ++ Irenę i Tadeusza Plesnar, rodziców i rodzeństwo z obu stron o wieczną radość 

dla nich. 

Konc. Za ++ mamy Eugenię Oleńską i Irenę Kapica o łaskę nieba dla nich. 

27.5.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Emila Michalika – gregorianka (21). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (20). 

Konc. W pewnej intencji. 

17:30 W int. Michała Rynkiewicza z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

Konc. Za + Marię Grzeszczak – int. od uczestników pogrzebu. 

28.5.2017 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

8:00 W int. Dominiki i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i o łaskę nawrócenia. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (15). 

10:00 Za + Jana Tomasika w 2. rocz. śmierci. 

11:30 Za ++ Jana Czaja w 15. rocz. śmierci, jego rodziców i teściów, aby Miłosierny Jezus 

przyjął ich do swojej chwały. 

Sakrament chrztu św.: Jan Boczek, Nataniel Piotrowski. 

17:30 Za ++ Syna Damiana Czelej i ojca Tadeusza z prośba o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za ++ Stanisławę i Józefa Ratajczyk, babcię Marię Sygolla oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
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 VI Niedzielę Wielkanocną 

21. maja 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.5.2017 

Niech cała ziemia chwali swego Pana. 

Dziś gościmy nowo wyświęconego kapłana naszej prowincji zakonnej o. 

Gabriela Turkiewicza OFM, który głosi homilię i po mszy św. udzieli 

błogosławieństwa prymicyjnego. Niech obrazek, który otrzymamy przypomina 

nam o modlitwie za nowego kapłana. Ofiary złożone przy błogosławieństwie 

przeznaczone są dla neoprezbitera. 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. 

Od poniedziałku do środy przypadają Dni Krzyżowe. Modlić się będziemy 

o błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli i o urodzaje. 

W poniedziałek po mszy św. porannej procesja błagalna do krzyża misyjnego 

przed kościołem i tam modlitwa. 

We wtorek po mszy  św. wieczornej procesja błagalna do krzyża przy zbiegu 

ulic Bł. Czesława i Sportowej i tam modlitwa połączona z nabożeństwem 

majowym. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. Po mszy św. wieczornej procesja 

błagalna do figury Matki Bożej w ogrodzie klasztornym i tam modlitwa 

połączona z nabożeństwem majowym. 

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 z racji Dnia Matki na nabożeństwie majowym modlić się będziemy 

za żyjące i zmarłe mamy. Zapraszamy. W tym dniu rozpoczyna się nowenna 

przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. O godz. 18:30 spotkanie 

młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Na godz. 9:00 

zapraszamy rodziców dzieci komunijnych chętnych pomóc w porządkowaniu 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


kościoła. O godz. 9:00 na placu kościelnym zbiórka uczestników i rozpoczęcie 

rodzinnej pielgrzymki rowerowej na Górę św. Anny. Dystans ok. 60 km, powrót 

pociągiem. Zgłoszenia uczestnictwa u o. Rocha. O godz. 16:00 nauka dla 

rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu św. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Przed kościołem zbiórka na remont placu kościelnego. 

W niedzielę 4. czerwca w naszej parafii dzień Pierwszej Komunii Świętej. 

Msze św. komunijne o godz. 9:00 i 13:00. Rocznicę Pierwszej Komunii dzieci 

obchodzić będą w Boże Ciało 15. czerwca na mszy św. o godz. 9:00. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary oraz okazaną 

życzliwość. Prośmy Boga w tych dniach, by nam błogosławił, by ziemia wydała 

plon i by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 

Żegnamy parafian: Maria Grzeszczak (1938), Władysław Partyka (1947), 

Waldemar Lipski (1934). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

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

DNI KRZYŻOWE 

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po 

Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na 

mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się 

Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt. 

Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego 

człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca. 

Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie 

obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod 

koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach 

popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele 

zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty 

Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie 

hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie 

Pańskie 40. dnia jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym 

stuleciu tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po 

całym świecie”. 

W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać przed 

Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami 

na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie 

procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego na znak 

wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po 

odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na 

znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45). Niekiedy też 

zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu 

Wniebowstąpienia. 

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w 

poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy 

o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych 

zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku 

z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. 

Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono 

się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do 

innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX 

wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich 

Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali 

udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, 

lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W 

niektórych miejscowościach poświęcano popiół i 

posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie 

Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje 

głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca 

się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy 

ludzkiej” i we środę - „za głodujących”. W naszej diecezji jedynie w niektórych 

parafiach wiejskich odprawiane są Dni Krzyżowe. 

Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem 

modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym 

Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego 

poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897. 

INTENCJE MSZALNE 21-28.5.2017 

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 podz. 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. 

22.5.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Helenę i Alojzego Golly i pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za + Waldemara Lipskiego w dniu pogrzebu. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (16). 

17:30 Za ++ Janusza Bartosz w 13. rocz. śmierci, Tadeusza Bartosz w 26. rocz. śmierci, 

siostrę Janinę oraz rodziców Marię i Michała z prośbą o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ męża Gerharda w rocznicę śmierci, bratową Ritę oraz Brygidę Kamczyk o łaskę 

życia wiecznego dla nich. 


