
29.5.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (21). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (23). 

17:30 W int. męża Marcina z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Elżbietę i Tadeusza oraz z rodziny. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (1). 

30.5.2017 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 (24). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (22). 

17:30 Za ++ Jana, Ludwika i Józefa Izydorczyk. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (2). 

31.5.2017 ŚRODA – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7:00 Za + Emila Michalika – gregorianka (25). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (23). 

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 + Cecylię Grobelną – int. od rodziny Straszak. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (3). 

1.6.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 
7:00 Za + Franciszkę Podwórną (1). 

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby życia 

konsekr., o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ kapłanów, którzy posługiwali w 

naszej parafii o wieczną radość dla nich – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Mariusza i Barbary Garbaciak z ok. 15. rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Konc. W int. córki Niny Lesiak z prośbą o opiekę M.B. i za + syna Damiana Czelej o łaskę nieba. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (26). 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (4). 

2.6.2017 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (2). 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (27). 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (5). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Parafian, szczególnie mieszkańców ul. J. Baildona. 

3.6.2017 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOW. 

7:00 W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie 

Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za ++ Grażynę Urbasek w rocz. ur., rodziców Wandę i Alfonsa oraz teściów Irenę i Stanisława. 

Konc. Za + Emila Michalika – gregorianka (28). 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Marcin Weber i Aleksandra Rogoda. 

17:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o radość nieba. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (6). 

4.6.2017 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 Za + Emila Michalika – gregorianka (29). 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (7). 

9:30 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej. 

11:30 W int. Zosi Płoszczyca z ok. 3. rocz. urodzin i Joanny Spyt z ok. 1. rocz. urodzin o opiekę Matki 

Bożej i Aniołów Stróżów oraz za ich rodziców i chrzestnych. 

Konc. Za + Bogusława Lesznar w 1. rocz. śmierci oraz ojca Zbigniewa Lesznar. 

13:00 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej. 

17:30 Za + Franciszkę Podwórną (3). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na VII Niedzielę Wielkanocną 

Wniebowstąpienie Pańskie 

28. maja 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 28.5.-4.6.2017 

Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przed kościołem zbiórka na 

remont placu kościelnego. Tam też można podpisać się pod obywatelskim 

projektem dotyczącym dofinansowania placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej 5. 

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

niedziele o godz. 17:00. Od czwartku w tym samym porządku nabożeństwa 

czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Od poniedziałku do środy po nabożeństwie majowym próby dla dzieci 

komunijnych. 

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

W czwartek – Pierwszy miesiąca – w naszym kościele dzień wieczystej 

adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach od 13:00 do 21:00. Od godz. 

20:00 okazja do spowiedzi św. Msza św. wieczorna z homilią i komunią św. pod 

dwiema Postaciami. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 16:00 druga spowiedź dla dzieci 

komunijnych i ich rodzin oraz okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. Msza św. 

wieczorna z homilią i nabożeństwem pierwszego piątku. O godz. 18:30 spotkanie 

młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

O godz. 7:00 msza św. w intencji członków Żywego Różańca, modlitwa 

różańcowa i zmiana tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych.  

W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego i dzień Pierwszej 

Komunii Świętej. Prosimy, by parafianie i goście nie związani z dziećmi 

komunijnymi uczestniczyli we mszach św. o godz. 8:00, 11:30, 17:30 lub we w 

sobotni wieczór o godz. 17:30. Msze św. komunijne o godz. 9:30 i 13:00. 



Informujemy, że organizujemy pielgrzymki i wyjazdy: w najbliższy piątek 

autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę w związku z ogólnopolską pielgrzymką 

Żywego Różańca. Wyjazd o godz. 9:00, powrót ok. 18:00. Koszt 25 zł. Zapisy w 

zakrystii – w miarę pilnie. 

W sobotę 10. czerwca pielgrzymka dzieci komunijnych i ich rodzin do 

Olszowej. Wyjazd o godz. 9:00 powrót ok. godz. 17:00. Koszt 30 zł. Zapisy w 

zakrystii i u o. Lotara 

W dniach 25. czerwca do 2. lipca na Górze św. Anny Wakacje z Bogiem dla 

dzieci klas 3-6. Koszt 250 zł. Zapisy w zakrystii i u o. Lotara. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelkie dobro. Bądźmy wdzięczni za 

towarzyszące nam błogosławieństwo Boże i za łaski otrzymane od Boga i Jego 

Matki. 
ODEZWA W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI 

W JUBILEUSZOWYM ROKU 25-LECIA DIECEZJI GLIWICKIEJ 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie, Umiłowani Diecezjanie! 

Jako żywa cząstka Kościoła Świętego wszyscy jesteśmy świadomi, że kapłaństwo, 

dar Boży, jest nade wszystko znakiem żywotności Kościoła. Od początku  posłannictwa 

Kościoła wyraźnie przekonujemy się, że kapłaństwo zawsze było i jest źródłem jego 

istnienia i posługiwania. Dzieje świata są pełne odniesień do tego podniosłego stanu 

naszych przekonań i oczekiwań - ale równocześnie, my, wierzący w Chrystusa, także 

wiemy, że tylko z kapłanami możemy zdążać do celu, wyznaczonego nam przez 

Zbawiciela. Mimo osłabiających nas skłonności do przeciętności, nawet do 

nieprzestrzegania Bożych wskazań - to jednak sam Pan nie zmienił swojej postawy 

zaufania względem nas i ustawicznie, w każdym pokoleniu, powołuje kapłanów do 

współpracy ze sobą w prowadzeniu wierzących przez ziemskie życie. Powinno to w nas 

budować postawę wdzięczności i ciągłego chętnego podejmowania tego zaproszenia. 

Cieszyliśmy się zawsze na naszej śląskiej ziemi posługą licznych i wzorowych 

kapłanów. To oni kształtowali w przeszłości w naszych parafiach i rodzinach atmosferę 

szacunku i życzliwości dla ludzi powołanych do służby w Kościele Świętym. Z 

przejęciem otaczali troską budzące się powołania. Szczególnie wyrażaliśmy im za to 

wdzięczność z perspektywy 25-lecia istnienia naszej diecezji i dziękowaliśmy im za 

trwanie w podjętej kiedyś, przed laty, decyzji o wyborze drogi kapłańskiej, jak i w 

aktywnym ożywianiu nadprzyrodzonych darów wśród uczestników Ludu Bożego. 

W tym roku, jakże znaczącym, nasza diecezja otrzyma tylko dwóch nowych 

prezbiterów, którymi będą: 

- ks. Jan Opiełka - z parafii św. Stanisława w Babienicy, 

- ks. Denis Krzysztof Rakwic - z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach. 

Dziękujemy w tej ważnej chwili wspólnotom parafialnym, z których wyszli 

tegoroczni neoprezbiterzy, szczególnie zaś wyrażamy nasz głęboki szacunek ich 

Rodzicom i Bliskim za towarzyszenie im na drodze do kapłaństwa. 

Nie ukrywam, że szczerze cieszę się tym kolejnym darem Opatrzności dla naszej 

diecezji, ale wszyscy rozumiemy, że w sercu rodzi się także tęsknota i prośba, by jednak 

było więcej nowych pracowników na niwie Pańskiej w naszej diecezji. Bo naprawdę 

wspólnoty parafialne ustawicznie się zwracają do swego biskupa, że zadań i posług w 

pracy duszpasterskiej jawi się coraz więcej, a sił nie przybywa. Potrzeba nam 

wielkodusznych serc, żeby przez naśladowanie Chrystusa - Dobrego Pasterza - oni 

towarzyszyli wiernym, angażowali się w sprawowanie świętych sakramentów, bacznie 

doświadczali entuzjazmu wiary poprzez włączanie się w przeżywanie przez rozliczne 

ruchy i wspólnoty religijne pogłębionej postawy, prowadzącej do dojrzałości względem 

Chrystusa, działającego w Kościele. Nasz Kościół diecezjalny dzieli się również swymi 

powołanymi z krajami misyjnymi. Nie może też zabraknąć naszego udziału i wsparcia w 

prowadzeniu posługi w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym w 

Opolu, także w samym centrum diecezji gliwickiej, jakie stanowi nasza Kuria. Wymaga 

to od nas wszystkich poczucia dojrzałej odpowiedzialności za dzieło wzrastania żywego 

Kościoła z darem kapłaństwa, co musi niezmiennie stanowić zasadę perspektywicznego 

odnajdywania naszego własnego miejsca na drodze tego posługiwania. 

Z tymi troskami zwracam się do całej diecezji o wzmożenie naszej refleksji nad 

pomnażaniem zastępu naszych współpracowników w stopniu prezbitera. W pierwszym 

rzędzie proszę o ożywienie modlitwy w tej intencji, zwłaszcza poprzez powrót do znanej 

już od dawna praktyki pierwszych czwartków miesiąca, kierowanej właśnie na 

wzbudzenie nowych powołań kapłańskich. Niech także nigdy nie zabraknie 

oczyszczania naszych sumień w postrzeganiu kapłaństwa nie według osądu świata, w 

którym żyjemy, lecz w świetle dalekowzrocznego ustanowienia tego świętego stopnia 

posługiwania przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Trzeba nam wszystkim 

okazywania więcej szacunku dla daru kapłaństwa, który pochodzi nie od nas, lecz z 

wysoka, od Ojca Światłości, do którego wszyscy zmierzamy. Jestem przekonany, że 

także nasz Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej przyjdzie ze znaczącą pomocą i poświęci 

bardzo ważną refleksję nad poszukiwaniem dróg ożywienia służby dla Chrystusa i 

Kościoła. Bowiem o kapłaństwie trzeba więcej mówić, trzeba dokładnie wyjaśniać 

zamysł Chrystusa, by nie dać się zniszczyć dzisiejszym tendencjom, wciągającym nas ku 

zamieraniu wrażliwości na wielkie sprawy Boże. 

By włączyć się żywo w te wysiłki i doświadczyć radości kapłaństwa, zapraszam 

wszystkich - w miarę możliwości - do uczestnictwa w podniosłym udzielaniu święceń 

kapłańskich, których udzielę w naszej gliwickiej katedrze w sobotę przez uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego, tj. 3 czerwca o godz. 9.30. Niech światło i zapał Ducha 

Prawdy i Miłości napełni nowych kapłanów i całą wspólnotę Kościoła w Diecezji 

Gliwickiej. Na podjęcie czekających nas zadań Wszystkim Wam z serca błogosławię. 

Wasz biskup + Jan Kopiec, Gliwice, 15 maja 2017 r. 

INTENCJE MSZALNE 28.5.-4.6.2017 

28.5.2017 NIEDZIELA – SIÓDMA WIELKANOCY – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

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 (22). 

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. 


