
10.4.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (1). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (10). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (10). 

17:30 Za + Henryka Jabłońskiego – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Wojciecha Nowaka. 

11.4.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Przemienienia Pańskiego w int. prześladowców o łaskę Bożą dla nich. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (11). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (2). 

17:30 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (11). 

12.4.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (12). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (3). 

17:30 W int. Benigny Kwiatkowskiej z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na 

dalsze lata życia (Te Deum). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (12). 

13.4.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Gustawa Praga w 11. rocz. śmierci, siostrę Annę w 3. rocz. śmierci, brata 

Stanisława o spokój ich dusz 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (4). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (13). 

17:30 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (13). 

14.4.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Teresy w int. Bogu znanej i zgodnej z Jego wolą. 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (14). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (14). 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (5). 

17:30 Za ++ Henrykę i Józefa Kibiłda o łaskę nieba dla nich 

Konc. Za ++ Teresę Chudek w 7. rocz. śmierci, rodziców Stefanię i Władysława Chudek, 

rodzeństwo Edmunda Chudek, Barbarę Barej, Wandę Wilewską i Halinę Sobka o łaskę 

nieba dla nich. 

15.4.2018 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY – BIBLIJNA 

8:00 Za + Małgorzatę Chodola – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (15). 

10:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (15). 

Konc. Za + Marię Lenczowski z Chicago. 

11:30 Za + Irenę Nowak – gregorianka (6). 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Michalina Marczewska. 

17:30 W int. Pauliny Jankowskiej, Bożeny Gębczyk, Michała i Mateusza Mularczyk, 

Waldemara Grzegorczyk ok. urodzin o wszelkie potrzebne łaski Boże oraz Jakuba 

Jankowskiego z prośbą o dary Ducha Świętego na maturze. 

 

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 Drugą Niedzielę Wielkanocną, 

czyli Miłosierdzia Bożego 

8. kwietnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.4.2017 

Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego – rozpoczyna się Tydzień 

Miłosierdzia. Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i 

parafialnej Caritas. Przy ołtarzu złożyć można skarbonki Jałmużny Postnej 

Caritas. O godz. 15:00 pod krzyżem przy zbiegu ulic Bł. Czesława i Sportowej 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w rocznicę jego posadowienia. Spotykamy 

się przy krzyżu. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

W poniedziałek przypada liturgiczny obchód uroczystości Zwiastowania 

Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. W tym dniu podjąć można Adopcję 

Dziecka Poczętego. O tej inicjatywie w dzisiejszej Gazetce Parafialnej. 

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

ministrantów. 

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

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

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

nabożeństwo ku Jej czci. 

W przyszłą niedzielę – Biblijną – rozpocznie się Tydzień Biblijny. 

Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w okresie świątecznym i za wszelką 

pomoc przy przygotowaniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Polecamy Gazetkę Parafialną nowy numer Gościa Niedzielnego. 

Chciejmy wychwalać, głosić i być narzędziami Miłosierdzia Bożego, 

zwłaszcza poprzez czynienie uczynków miłosierdzia względem duszy i 

względem ciała. Niech w tym dobrym dziele Bóg nam błogosławi. 

Żegnamy parafian: Maria Urbanek (1933). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju… 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


TAJEMNICA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Pojęcie miłosierdzia Boga oznacza każde działanie Boga na zewnątrz, gdyż 

jest ono przejawem miłości Boga do istot niższych od siebie. A zatem jest 

przejawem mocy i dobroci Boga. Przez nie Stwórca wywodzi stworzenie z 

nicości. Dokonuje On ponadto czegoś więcej: wywodzi dobro ze zła. 

Miłosierdzie jest przymiotem Bożej natury. Przejawia się w każdym działaniu 

Boga. Zarówno w stwórczym, jak i wynoszącym przez łaskę. Grzech człowieka 

nie spowodował zmiany w Bogu, to znaczy nie nadał Mu nowego przymiotu – 

przymiotu miłosierdzia. Bóg jest miłosierny nie tylko po grzechu, ale był nim 

zawsze, także przed grzechem człowieka. Po grzechu miłosierdzie Boga 

przybrało tylko inną postać, wyraziło się w inny sposób w dziele Odkupienia. 

Miłosierdzie Boga polega więc nie tylko na dźwiganiu człowieka z nędzy 

grzechu, ale także na dopuszczeniu go do udziału w Bożej naturze przez łaskę. 

Dlatego już samo stworzenie człowieka, obdarzenie go przyjaźnią i łaską jest 

przejawem miłosierdzia Bożego. 

W szerokim znaczeniu miłosierdzie Boże wyraża się w dziele stworzenia 

wszechświata i człowieka. Psalmista dzieło stworzenia i odkupienia stawia obok 

siebie. Jedno i drugie przypisuje miłosierdziu Boga (zob. Ps 136). Tak więc w 

tym szerokim znaczeniu dobroć i miłosierdzie Boga są synonimami. 

W ściślejszym jednak znaczeniu pojęcie miłosierdzia wiąże się z faktem  

grzechu i przejawia  się w dźwiganiu człowieka z tej nędzy. Miłosierdzie, to 

drugie imię miłości; to miłość posuwająca się najdalej, bo dźwigająca człowieka 

z nędzy moralnej. 

Ojciec Święty Jan Paweł II często używał określenia „miłość miłosierna”. W 

encyklice o Miłosierdziu, że jest ono nieodzownym wymiarem miłości, jest 

jakby drugim jej imieniem. Miłosierdzie jest zewnętrznym kształtem miłości 

Boga wobec człowieka obarczonego ciężarem ludzkiej słabości. Miłosierdzie 

określane jako miłosierna miłość posiada wszystkie cechy miłości w najszerszym 

tego słowa znaczeniu. Zawiera w sobie to wszystko, co składa się na treść 

miłości ojcowskiej, macierzyńskiej, oblubieńczej, braterskiej, przyjacielskiej i 

koleżeńskiej, która jest łaskawa, cierpliwa, współczująca, ofiarna, uczynna, 

wybaczająca i wierna. 

Miłosierna miłość koncentruje się przede wszystkim na podstawowej wartości 

człowieka, jaką stanowi godność jego człowieczeństwa i tę właśnie godność stara 

się ocalić, oczyścić i podnieść, wydobyć spod wszelkich nawarstwień zła. 

Miłosierdzie Boże wysławiajmy i adorujmy. Często przyzywajmy 

Miłosierdzia Bożego dla nas i dla całego świata całego. Tak bardzo świat i 

człowiek potrzebuje miłosiernego spojrzenia Boga. 

Módlmy się często słowami koronki w Godzinie Miłosierdzia, w której Jezus 

oddał życie swoje na krzyżu. Wołajmy do Boga: dla Jego, Jezusa, bolesnej Męki, 

miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ 
Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki 

rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego 

zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej 

osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. 

Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Może 

być wyrażone we wspólnocie Kościoła bądź osobiście przed Bogiem. 

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego 

wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, 

wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz 

wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez 

okres 9 miesięcy wzrostu dziecka w łonie matki. 

Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru 

popełnienia aborcji. Służy kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które 

popełniły grzech aborcji, czy „in vitro”, lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, 

Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia 

(syndromu postaborcyjnego). 

Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w 

rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, jest 

gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu. 

Nich w podjęciu Duchowej Adopcji wspiera nas Maryja, która ochotnie i z 

wiarą przyjęła pod swoje matczyne, młodzieńcze serce Słowo Boga, które tam 

stało się Ciałem. Więcej na www.duchowa-adopcja.pl 

INTENCJE MSZALNE 8-15.4.2018 

8.4.2018 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8:00 Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin Mularczyk, Smolka, Gębczyk, Jankowskich, 

Pitura i Grzegorczyk z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaski. 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (8). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (8). 

10:00 Za ++ Helenę i Zdzisława Święch o łaskę Miłosierdzia. 

Konc. Za + Henryka Jabłońskiego w 30. dzień po śmierci o Miłosierdzie Boże. 

11:30 W int. Kazimiery i Stanisława Ziober z ok. 60. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata (Te 

Deum). 

Konc. W int. Józefa Zielskiego z ok. 65. rocz. urodzin z podziękowaniem za Boże łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże na czas emerytury. 

17:30 W int. Teresy Chmielewskiej z ok. 86. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia. 

9.4.2018 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7:00 Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (9). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ rodziców Honoratę Kieres w 1. rocz. śmierci i Zygmunta Kieres w 20. rocz. 

śmierci oraz za ++ z rodzin z obu stron o łaskę Miłosierdzia Bożego. 

Konc. Za + Jerzego Czerniak w 30. dzień po śmierci. 


