
1.5.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA 

9:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (22). 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (1). 

Konc. Za + Romana Szuper – int. od sąsiadów. 

17:30 Za + Annę Klasik z prośbą o Miłosierdzie Boże i szczęście wieczne. 

2.5.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za ++ rodziców Julię i Zygmunta Chirowskich oraz dziadków z obu stron. 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (23). 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (2). 

17:30 Za + Romana Szuper – int. od uczestników pogrzebu z parafii Borki Wielkie. 

3.5.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 

KRÓLOWEJ POLSKI I GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 

9:00 Za wstawiennictwem NMP Królowej Polski w int. Ojczyzny o błogosławieństwo Boże i 

pokój dla Polaków i o dary Ducha Świętego dla rządzących Polską. 

Konc. Dziękczynna w int. Anny i Rafała Kubec z ok. 15. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu 

za wszelkie łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w małżeństwie i 

rodzinie oraz w int. wszystkich, którzy w ostatnim czasie wsparli rodzinę modlitwą 

wstawienniczą i ludzką życzliwością. 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (3). 

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o 

liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ duchownych i 

konsekrowanych o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Zbigniewa Leżaka w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (24). 

4.5.2018 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (25). 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (4). 

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

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. o. Floriana Malcherczyka z ok. imienin z podziękowaniem Bogu za dar 

powołania i z prośbą o potrzebne łaski w życiu kapłańskim i zakonnym. 

5.5.2018 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

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

Różańcowych. 

Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (26). 

17:30 Za ++ Bronisławę Kijas, męża, syna i zięcia o radość nieba dla nich. 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (5). 

6.5.2018 NIEDZIELA – SZÓSTA WIELKANOCY 

8:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (27). 

Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (6). 

10:00 Za + Marię Urbanek – int. od sąsiadów. 

11:30 Za + Rajmunda Michalskiego – int. od sąsiadów. 

17:30 W int. mamy Ireny Fangor z ok. urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

Bożej na każdy dzień życia. 

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 Piątą Niedzielę Wielkanocną 

29. kwietnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 29.4.-6.5.2017 

Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie 

przedziwną pomoc i obronę, spraw, aby za Jej wstawiennictwem religia cieszyła 

się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. 

Dziś o godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30 

spotkanie Bractwa Pisma św. 

We wtorek wspomnieniem św. Józefa Rzemieślnika rozpocznie się miesiąc 

maj a wraz z nim nabożeństwa majowe. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 

od poniedziałku do piątku na godz. 18:00, w soboty i niedziele na godz. 17:00. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – przypada uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny, Królowej Polski i Głównej Patronki Polski. Na godz. 9:00 zapraszamy na 

mszę św. w intencji Ojczyzny. O godz. 17:30 msza św. z homilią i komunią św. 

pod dwiema Postaciami. O 20:00 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja i okazja do spowiedzi 

pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. za nabożeństwem Pierwszego piątku 

i majowym. Na ten dzień Biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Korzystającym z dyspensy zaleca się 

modlitwę w intencjach poleconych przez Kościół. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki, o godz. 7:00 msza 

św. w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin, a następnie modlitwa różańcowa 

ze zmianą Tajemnic Różańca. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 

W tym tygodniu nie będzie spotkań grup parafialnych, a kancelaria czynna 

będzie tylko w piątek w stałych godzinach. 1 i 3 maja msze św. o godz. 9:00 i 

17:30. 

Poszukiwana jest chętna osoba do pomocy w godzinach porannych i 

przedpołudniowych osobie starszej. Pani mieszka przy ul. Bł. Czesława. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Informacje u Proboszcza. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego. 

Módlmy się w tych dniach, by Maryja, Królowa narodu naszego, wstawiała 

się za nami u Boga i wypraszała pokój, zgodę i dary Ducha Świętego dla nas i 

naszych rodaków. 

Żegnamy parafian: Stanisław Przybyłek (1948), Tadeusz Oleksik (1956), 

Tadeusz Wiciok (1946). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

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

POMÓDL SIĘ – ZASTANÓW SIĘ – ZBLIŻ SIĘ DO JEZUSA 

Pomyśl, czym jest latorośl oderwana od winnego krzewu? Nie ma ona 

przyszłości, nie ma już żadnej nadziei, nie przyniesie żadnego owocu. Cóż jej 

pozostaje - uschnie i zostanie spalona. 

Pomyśl, że jeżeli nie 

będziesz trwał w jedności z 

Chrystusem, jako chrześcijanin 

jesteś skazany na duchową 

śmierć. To jest przerażające, bo 

oznacza całkowitą 

bezużyteczność i to nawet 

wtedy, gdybyś „harował” od 

rana do wieczora, nawet gdybyś 

wierzył, że jesteś pożyteczny dla ludzkości, nawet gdyby cię oklaskiwali 

przyjaciele, nawet gdybyś pomnażał dobra ziemskie, nawet gdybyś ponosił 

znaczne ofiary. Wszystko to wprawdzie posiada znaczenie na ziemi, ale dla 

Chrystusa i wieczności nic nie będzie znaczyło. A przecież najważniejsze jest 

życie wieczne. 

«Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 

nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić» 

Ale jak trwać w Chrystusie - jak być zieloną i bujną latoroślą, która stanowi 

jedno ciało z winnym krzewem? 

Przede wszystkim potrzebne jest, byś wierzył w Chrystusa. Ale to nie 

wystarczy. Twoja wiara powinna nadawać życiu konkretny wymiar. 

Nie możesz zatem zaniedbywać tych Bożych środków, które zostawił ci 

Chrystus, dzięki którym nawiązujesz lub ponownie odzyskujesz zerwaną z Nim 

jedność. 

Chrystus nie usłyszy cię w pełni, jeśli nie jesteś wszczepiony w twoją 

wspólnotę kościelną, w twój Kościół lokalny. 

«Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 

nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić» 

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim”. Zastanów się, co Jezus mówi o twojej 

jedności z Nim, a także o swojej jedności z tobą? Jeżeli trwasz w jedności z Nim, 

On jest w tobie, jest obecny w głębi twego serca. A z tego rodzi się kontakt i 

dialog wzajemnej miłości, współpraca między Jezusem a tobą - Jego uczniem. 

To właśnie sprawi, że przyniesiesz owoc obfity, tak samo jak latorośl złączona 

z winnym krzewem wydaje kiście smacznych winogron. 

„Owoc obfity” oznacza, że będziesz obdarzony płodnością apostolską - 

zdolnością otwierania oczu wielu ludziom na słowa Chrystusa, które jedyne są 

zdolne zrodzić nowe życie, i zdolnością do umacniania ich, by postępowali 

zgodnie z Jego słowami. 

„Owoc obfity” znaczy również, że zdołasz zapoczątkować i rozwijać mniejsze 

lub większe dzieła, zgodnie z darami, jakie otrzymałeś od Boga, by zaradzić 

najróżniejszym potrzebom świata. 

„Owoc obfity” znaczy „wielki”, a nie „mały”. Wtedy być może uda ci się 

podarować ludziom, którzy cię otaczają, dobro, wspólnotę, miłość wzajemną. 

Boże, od Ciebie się odwrócić to upaść 
Do Ciebie się zwrócić to powstać. 
W Tobie pozostawać to istnieć. 
Boże, Ciebie opuścić to umrzeć. 

Do Ciebie powrócić to powstać do życia. 
W Tobie trwać to żyć. 

Św. Augustyn 

INTENCJE MSZALNE 29.4.-6.5.2018 

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 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). 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Zuza Baran. 

Sakrament chrztu św.: 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. 

30.4.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (21). 

Konc. Za + męża Krystiana Cipcer – gregorianka (30). 

Konc. Za + Romana Chirowskiego – gregorianka (30). 

16:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Arkadiusz Beśka i Magdalena Wojakowska-

Beśka. 

17:30 Za + Małgorzatę Chodola w 30. dzień po śmierci. 


