
17:30 Za + ks. Wiktora Mika. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (23). 

Konc. Za + Helenę Gonciara w 30. dzień po śmierci. 

24.4.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (15). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (24). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (24). 

17:30 W int. Joanny Majka z ok. 78. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na dalsze lata życia. 

25.4.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (25). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (25). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (16). 

17:30 W int. Tymoteusza i Marka z ok. urodzin i imienin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

Konc. W int. Marka Pszonaka z ok. imienin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego 

błogosławieństwo , dary Ducha Świętego i zdrowie w jego rodzinie. 

26.4.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (26). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (17). 

17:30 Za + Romana Szuper – int. od uczestników pogrzebu z rodziny. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (26). 

27.4.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (18). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (27). 

17:30 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (27). 

Konc. Za + Romana Szuper – int. od uczestników pogrzebu z rodziny. 

28.4.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (28). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (28). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (19). 

17:30 W int. Zuzanny Świder z ok. 18. rocz. urodzin z podziękowaniem i prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

Konc. Za + Wiktora Sudoł w 14. rocz. śmierci. 

29.4.2018 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKANOCY 

8:00 Za + mamę Mariannę Senderowską w 4. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (20). 

10:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (29). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (29). 

11:30 W int. Agnieszki i i Józefa Laksa z ok. 60. rocz. ślubu z podziękowaniem za Boże łaski 

i z prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

Konc. W int. Krystyny z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie (Te Deum). 

Sakrament chrztu św.: Nadia Nowak, Laura Paś. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

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 Czwartą Niedzielę Wielkanocną – 

Dobrego Pasterza 

22. kwietnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 22-29.4.2017 

Święty Wojciechu, który na ziemi głosiłeś naszym przodkom wiarę, 

wstawiaj się za nami u Boga w niebie. 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Tydzień Modlitw o powołania do 

służby w Kościele. Do wtorku włącznie gościmy w naszej wspólnocie diakona 

Ksawerego z WSD we Wrocławiu. W ramach Tygodnia Powołań diakon 

odwiedzi młodzież i dzieci na katechezie w szkłach. O godz. 17:00 nabożeństwo 

do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Organizujemy zbiórkę elektro-śmieci z przeznaczeniem na Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie. Zużyty sprzęt można składać pod wiatą w ogrodzie do 

środy włącznie. 

W poniedziałek przypada uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona 

Polski. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie 

ministrantów. Po mszy św. wieczornej procesja błagalna do krzyża misyjnego 

przed kościołem z prośbą o urodzaje i o błogosławieństwo w pracy na roli z racji 

święta św. Marka Ewangelisty. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. O godz. 16:00 nauka dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem 

chrztu św. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego. 

Módlmy się za powołanych do służby w Kościele i o nowe powołania, by nie 

zabrakło pracowników na niwie Pańskiej. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM 

55. TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

Zawsze, także i w naszych niespokojnych czasach tajemnica Wcielenia 

przypomina nam, że Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest Emmanuelem 

Bogiem-z-nami, przechodząc niekiedy zakurzonymi drogami naszego życia 

i rozumiejąc naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości. 

Trzeba od razu powiedzieć, że powołanie Pana nie ma w sobie takiej 

oczywistości jak wiele rzeczy, które możemy usłyszeć, zobaczyć lub dotknąć 

w naszym codziennym doświadczeniu. Bóg przychodzi w milczeniu i dyskretnie, 

nie narzucając się naszej wolności. Tak więc może się zdarzyć, że Jego głos jest 

przytłumiony przez wiele trosk i napięć, które zajmują nasz umysł i serce. 

Powinniśmy zatem nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo 

i życie, zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się 

odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na 

niespodzianki Ducha Świętego. 

Nie możemy odkryć specjalnego i osobistego powołania, jakie Bóg dla nas 

zaplanował, jeśli pozostajemy zamknięci w sobie samych, w naszych nawykach 

i apatii, właściwej ludziom, którzy marnując swoje życie w zamkniętym kręgu 

swego „ja”, tracą szanse na wielkie marzenia i stawania się protagonistą tej 

wyjątkowej i oryginalnej historii, jaką Bóg chce napisać wraz z nami. 

Każdy z nas może odkryć swoje powołanie jedynie poprzez rozeznanie 

duchowe, „proces, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia, w dialogu z 

Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od 

tej dotyczącej stanu życia”. 

Także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa; przezwyciężenia 

pokusy ideologii i fatalizmu oraz odkrycia w relacji z Panem miejsc, narzędzi i 

sytuacji, przez które nas wzywa. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie 

rozwijać umiejętność „czytania w swoim” życiu i zrozumienia gdzie i do czego 

wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję. 

Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest dla teraźniejszości! I każdy z 

nas jest powołany – do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w 

posłudze święceń czy do życia w szczególnej konsekracji – aby stać się 

świadkiem Pana, tu i teraz. 

Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż 

będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, 

ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z 

otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w 

Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg. 

Papież Franciszek 

z orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 
 

MISJA KLARYSKI – ŚWIADECTWO POWOŁANIA 

Wybierając drogę życia zakonnego, nawet nie przypuszczałam, że mam się 

stać… oblubienicą Ducha Świętego! Zanim podjęłam taką drogę, jednym z 

pierwszych odkryć po moim nawróceniu rozpoczynającym się od wypadku i 

wstrząsu mózgu, było odkrycie mojego kobiecego serca i tego jak ono jest 

stworzone. Poprzez doświadczenia i modlitwy, doszłam do tego, że nie mogę 

podzielić go między mężczyznę i Boga, że moje serce stworzone jest do 

wyłączności! Idąc za tym, odnalazłam swoje miejsce w zakonie klarysek. To jest 

moja droga wyłączności z Panem i na tej drodze chcę szukać Bożego „więcej”. 

Idąc tą drogą, zadałam św. Franciszkowi pytanie: Jak Ty, Ojcze, widziałeś 

nasze powołanie i misję? Odpowiedź znalazłam w „Sposobie życia” 

przekazanym św. Klarze: Zaślubiłyście się Duchowi. Moją misją jest być 

zaślubioną Duchowi Świętemu! Już nie wystarczy "tylko" Go szukać, nie "tylko" 

iść za Nim, ale mam być Jego oblubienicą! Tą, która jest przy tym, co On lubi, co 

jest Jego upodobaniem! To zaszczyt i odpowiedzialność. To dorastanie do bycia 

cały czas z Nim - słuchającą, kochającą, oddaną, zanurzoną. To uczenie się 

rozpoznawania Jego głosu i pójścia tam, gdzie On zaprasza. Stawiania Go nade 

wszystko. 

Gdy piszę te słowa z perspektywy kilkunastu lat, mogę stwierdzić, że 

pragnienie mojego dziewczęcego serca Pan wypełnił, czyniąc je sercem kobiety - 

oblubienicy. Tajemnicą jest misja klaryski, tej, która chociaż pozostaje w 

klauzurze, może być obecna przez wstawiennictwo w szpitalach, szkołach, 

kościołach, miastach, na frontach wojennych, przy tych, którzy cierpią, umierają, 

są odrzuceni i osamotnieni, nie widzą sensu życia i nie mają nadziei. Tę 

tajemnicę może rozjaśnić tylko Duch Święty… s. Miriam, klaryska z Miedniewic 
INTENCJE MSZALNE 22-29.4.2018 

22.4.2018 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKANOCY – BIBLIJNA 

8:00 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (22). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (13). 

10:00 Za ++ rodziców i dziadków Zofię Winkelewską w 6. rocz. śmierci i Michała 

Winkelewskiego w 22. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ żonę Władysławę Kadłubowską i z rodziny Kadłubowskich. 

11:30 W int. Zofii Gryglik z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia oraz w int. syna 

Krzysztofa, synowej Anny, siostry Anieli i za + męża Mariana. 

Konc. W int. Agnieszki i Wojciecha Kolano z ok. 26. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (22). 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Krzysztof Woźniczka. 

17:30 Za ++ rodziców Elżbietę Śliwka w 14. rocz. śmierci i Jana Śliwka w 11. rocz. śmierci 

oraz za ++ z rodziny o łaskę Miłosierdzia Bożego. 

23.4.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (14). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (23). 


