
Konc. Za + Honoratę Kieres w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (29). 

10.5.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Franciszkę Podwórną (8). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (4). 

17:30 W int. Stanisława Ziober z ok. 82 rocz. urodzin i imienin z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MBNP i zdrowie. 

Konc. Za + Renatę Strzyżewską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (30). 

11.5.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 W int. Jana Niemczyka z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (5). 

17:30 W int. Piotra z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. W int. Agnieszki z prośbą o pomyślny przebieg leczenia i za wstawiennictwem N.M.P. 

Fatimskiej z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Wiesławę Kumala w 2. rocz. śmierci. 

12.5.2017 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEOPOLDA MANDICIA, PREZBITERA 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ męża Wacława Gozdek, syna Andrzeja, rodziców z obu stron, siostrę Barbarę, 

braci Andrzeja i Zygfryda, Stanisława, Janinę, Lucynę i Kazimierza, Zuzannę i Stefana 

Gozdków o łaskę życia wiecznego dla nich. 

Konc. Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

18:30 Za + Franciszkę Podwórną (9). 

13.5.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z FATIMY 

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

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (10). 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:30 Za wstawiennictwem N.M.P. Fatimskiej w int. Jadwigi w intencji dziękczynnej w 2. 

rocz. szczęśliwie przebytej operacji i z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za wstawiennictwem N.M.P. Fatimskiej w intencji dziękczynnej. 

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 błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia. 

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. 

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 IV Niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza 

7. maja 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 7-14.5.2017 

Pan jest moim Pasterzem: Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Dziś Dobrego Pasterza – rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do 

służby w Kościele. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

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

niedziele na godz. 17:00. 

We wtorek o godz. 18:30 posiedzenie Rady Parafialnej. 

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

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

od godz. 20:00 do 21:00. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek o godz. 18:30 ostatnie spotkanie rodziców dzieci komunijnych. O 

godz. 18:30 w kaplicy msza św. dla młodzieży a następnie spotkanie młodzieży. 

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

spowiedź św. dla dzieci komunijnych oraz odbiór strojów liturgicznych. O godz. 

16:45 różańcowe nabożeństwo fatimskie a następnie msza św. ku czci Matki 

Bożej Fatimskiej z kazaniem. Prosimy o kwiaty bzu do figury Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, RMF oraz 

sympatyków duchowości franciszkańskiej. 

Informujemy, że rocznica pierwszej Komunii św. odbędzie się w uroczystość 

Bożego Ciała 15. czerwca o godz. 9:00. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz nowy numer Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za złożone ofiary oraz okazywaną 

życzliwość. Prośmy w modlitwie o dar powołań do służby w Kościele oraz o 

zachowanie tych, którzy poszli za głosem powołania. 

Żegnamy parafian: Krzysztof Golenia (1977). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


41. TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA 

I ŻYCIA KONSEKROWANEGO POD HASŁEM „IDŹCIE I GŁOŚCIE” 

Bóg powołuje nas do świętości. Każde powołanie w Kościele ma człowieka 

przybliżać do niej, ma jej służyć. Wszystkie wybory, jakich dokonujemy w 

życiu, powinny zbliżać nas do świętości. Szczególnym czasem dokonywania 

wyborów i decydowania o swoim życiu jest młodość, a skutki podjętych w tym 

czasie decyzji rzutują na całe życie. Można powiedzieć: młode wybory na 

dorosłe życie. Piękne życie, to życie szczęśliwe, życie prowadzące do świętości. 

Środowiskiem podejmowania najważniejszych życiowych wyborów jest rodzina. 

To tam powinno się pielęgnować i wspierać budzące się powołania. 

Szczególnymi powołaniami są powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego - tak bardzo istotne dla świętości całego ludu Bożego. 

Powołanie do kapłaństwa jest przede wszystkim darem Bożej miłości i łaski. Jest 

to dar Boga dla całej społeczności ludu Bożego. Na powołania kapłańskie i na 

kapłanów musimy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat wiary. Powołanie 

jest wielką tajemnicą Boga, który wzywa tego, kogo On chce. Dlatego często 

sami powołani nie potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie 

oni zostali obdarzeni tym szczególnym, tajemniczym darem. Przecież jest tylu 

ludzi lepszych, mądrzejszych, zdolniejszych i nadających się lepiej do przyjęcia 

tego daru. Jest to wielka tajemnica miłości Pana Boga do człowieka. 

Kościół i świat potrzebują ludzi, którzy będą potrafili odpowiedzieć na tą 

przedziwną miłość Boga, którzy będą umieli odpowiedzieć pokornie i ufnie na 

głos wołającego Boga. Potrzeba młodych ludzi, pełnych idealizmu i otwartości. 

Współczesnemu człowiekowi potrzeba kapłanów, którzy są świadkami Bożej 

prawdy i Bożej miłości, tych którzy są świadkami Jezusa Chrystusa - Dobrego 

Pasterza. W obecnej rzeczywistości świat proponuje młodemu człowiekowi 

wiele, na pozór atrakcyjnych i łatwych, dróg na przejście przez życie. Propozycje 

te mogą przysłonić drogę najważniejszą - do świętości. Dzisiejszy świat może 

zagłuszyć głos wołającego Boga, dlatego niezwykle ważne jest towarzyszenie 

młodemu człowiekowi na drogach jego życia. Szczególne zadania na tym polu 

ma do spełnienia rodzina oraz wspólnoty parafialne i kapłani. 

Człowiek, który usłyszał głos powołującego Pana i wstąpił na drogę 

powołania, potrzebuje na tej drodze szczególnej asystencji. Konieczne jest mądre 

towarzyszenie wezwanym na drogi powołania ludziom, w taki sposób, by w 

odpowiednim czasie potrafili podjąć osobistą, wolną i dojrzałą decyzję 

całkowitego oddania się Bogu i wytrwania na tej drodze do końca życia. 

Kościół, poprzez Tydzień Modlitw o Powołania, zaprasza nas, abyśmy 

włączyli się z troską w modlitwę o dzieło powołań oraz o tych, którzy są przez 

Boga Ojca powołani, by wiernie naśladować Jego Syna Jezusa Chrystusa - 

Dobrego Pasterza i Zbawiciela. Zaproszenie to jest skierowane do nas, do całego 

ludu Bożego. Chciejmy gorliwie odpowiedzieć na to zaproszenie. 

STATYSTYKA POWOŁAŃ W POLSCE 

Zgodnie z danymi statystycznymi z września 2016 r., najwięcej kandydatów 

zgłosiło się do Seminarium Duchownego w diecezji tarnowskiej – 36. W 

Poznaniu i Katowicach, zgłosiło się ich po 20. Najmniej powołań było w diecezji 

zamojsko-lubaczowskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej i bydgoskiej. 

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego największym 

zainteresowaniem cieszyły się zakony franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 

kandydatów i dominikanów - 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie 

konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej powołań mieli kapucyni (19) oraz 

jezuici i salezjanie (po 18). Łącznie w Polsce jest 1633 zakonników, w tym na 

pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234. 

Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 tys. 

195 sióstr w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 

kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220. 

W 83 żeńskich klasztorach kontemplacyjnych należące do 13 rodzin 

zakonnych, żyje 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), 

bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów). 

Choć ogólna liczba sióstr z roku na rok systematycznie maleje, to jednak 

widoczny jest wzrost liczby kandydatek. W 2012 r. w postulacie było ich 24, 

podczas gdy w roku ubiegłym zgłosiło się 40. Podobnie jest na etapie nowicjatu, 

gdzie w roku 2012 liczba mniszek wynosiła 40, zaś w 2016 formację 

kontynuowało 46 kobiet. 

INTENCJE MSZALNE 7-14.5.2017 

7.5.2017 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY – DOBREGO PASTERZA 

8:00 Leokadię Rychlewską – gregorianka (27). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (6). 

10:00 Za + Arkadiusza Pawlica – int. od właścicieli i prac. Eurotel, FDM i BestForYou. 

Modlitwa i błogosławieństwo dzieci: Maja Łęgowik (1) i Weronika Czerwonka (15). 

11:30 Za + Emila Michalika – gregorianka (1). 

17:30 Za + męża Romana Wojakowskiego, rodziców, teścia oraz z rodzin Koperskich i 

Krzyżanowskich. 

8.5.2017 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., PATRONA POLSKI 

7:00 Za + Emila Michalika – gregorianka (2). 

Konc. Franciszkę Podwórną (7). 

17:30 Za + Stanisławę Szuba z ok. imienin. 

Konc. Za + Emilię Tomaszewską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Leokadię Rychlewską – gregorianka (28). 

9.5.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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 (3). 17:30 Za ++ rodziców Justynę i Stefana 

Górskich, Kazimierę i Franciszka Kałużnych, rodzeństwo, pokrewieństwo, znajomych 

i dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich Bóg obdarzył życiem wiecznym. 


