
15.5.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY, POKUTNICY 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (15). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (2). 

17:30 Przez wstawiennictwo NMP za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz 

pokrewieństwo z obu stron, aby dobry Bóg obdarzył ich łaską zbawienia. 

Konc. W int. Zofii Gryglik z ok. imienin z podziękowaniem i z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

16.5.2018 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA., PATRONA 

POLSKI 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (16). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (3). 

17:30 W int. Aleksandry z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary 

Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu. 

Konc. Za + Agatę Huczka w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek. 

17.5.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. PASCHALISA BAYLONA, ZAKONNIKA 

7:00 Za ++ ojca, teściów i szwagra (4). 

17:30 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (17). 

Konc. Za + Zdzisława Sroka – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Janinę Ściernicką – int. od uczestników pogrzebu. 

18.5.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (18). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (5). 

17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę uwolnienia z mąk czyśćcowych. 

Konc. Za + Tadeusza Kamińskiego. 

19.5.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (19). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (6). 

13:00 W int. Ewy i Zygfryda Brzoza z ok. 50 rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny (Te Deum). 

17:30 Za + Zofię Milka z ok. urodzin i imienin z prośbą o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ mamę Margot Mlynek w 4. rocz. śmierci, brata Piotra Mlynek w 1. rocz. śmierci 

i babcię Marię Sagolla w 13. rocz. śmierci o radość życia wiecznego. 

Sakrament chrztu św.: Nikodem Batko, Larysa Lis. 

20.5.2018 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (7). 

9:30 W int. Dzieci Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i chrzestnych. 

11:30 W int. Piotra Morys z ok. 75 rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w int. syna Macieja z ok. 47. rocz. urodzin 

oraz za ++ rodziców z obu stron (Te Deum). 

Konc. W int. Anieli Cichańskiej z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i łaskę zdrowia. 

13:00 W int. Dzieci Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i chrzestnych. 

17:30 Za + Zdzisława Bezwińskiego w 13. 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 Siódmą Niedzielę Wielkanocy – 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

13. maja 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 13-20.5.2017 

Pan wśród radości wstępuje do nieba. Dążcie do tego, co w górze. 

Dziś o godz. 15:00 msza św. dla FZŚ i RMF, różańcowe nabożeństwo 

fatimskie z procesją o godz. 16:45, spotkanie Bractwa Pisma św. o godz. 18:30 

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

niedziele o godz. 17:00. 

Próby dla dzieci komunijnych po majówce w poniedziałek i w czwartek dla 

wszystkich, we wtorek i środę dla dzieci funkcyjnych. 

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

ministrantów. 

W czwartek o godz. 20:00 Adoracja z okazją do spowiedzi św. 

W piątek po nabożeństwie majowym zapraszamy chętnych rodziców dzieci 

komunijnych do strojenia kościoła. 

W sobotę o godz. 8:30 spowiedź św. dla dzieci komunijnych i ich rodzin. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego i dzień 

Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Msze św. komunijne o godz. 9:30 i 

13:00. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przy kościele odpowiednia o godz. 

9:00 i o godz. 12:30. O godz. 9:10 i 12:40 rozpoczęcie modlitw a następnie msze 

św. z udzieleniem Pierwszej Komunii św. Parafian nie związanych z komunią 

św. zapraszamy na msze św. w sobotę o godz. 17:30 oraz w niedzielę o godz. 

8:00, 11:30 i 17:30. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego. 

Rocznica Pierwszej Komunii św. odbędzie się w Boże Ciało 31. maja o godz. 

9:00, spowiedź św. dzieci i ich rodzin 30 maja o godz. 17:00. 

Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach mających po raz pierwszy w pełni 

uczestniczyć we mszy św. oraz o ich rodzicach, by zawsze pragnęły spotkań z 

Jezusem Eucharystycznym. Niech Bóg nam błogosławi. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


ABC OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

1.Pierwsze objawienie Anioła. Loca do Cabeco - wiosna 1916 r. Anioł uczy 

dzieci modlitwy: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i 

kocham Cię. Proszę, byś wybaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy 

Ciebie nie uwielbiają, którzy Ciebie nie kochają, którzy Ci nie ufają”. Wzywa: 

„Tak macie się modlić. Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb”. 

2. Drugie objawienie Anioła. Przy studni w ogrodzie Łucji - lato 1916 r. Anioł 

wzywa do składania ofiar za grzeszników: „Ze wszystkiego, co tylko możecie, 

zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On obrażany 

i dla uproszenia nawrócenia grzeszników... Przede wszystkim przyjmijcie i 

znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”. 

3. Trzecie objawienie Anioła. Loca do Cabeco - jesień 1916 r. Anioł uczy 

dzieci modlitwy: "Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 

uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, 

Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego na wszystkich 

ołtarzach świata na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, 

którymi jest obrażany. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i 

Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”. 

4. Pierwsze objawienie Matki Bożej. Cova da Iria, 13 maja 1917 r. Matka 

Najświętsza wzywa do ofiarowania cierpień za grzeszników: „Czy chcecie 

ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako 

zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośbę o nawrócenie 

grzeszników?... Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą 

siłą". Prosi też o codzienny Różaniec: "Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby 

uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. 

5. Drugie objawienie Matki Bożej. Cova da Iria, 13 czerwca 1917 r. Maryja 

powtarza prośbę o codzienny Różaniec i ogłasza pragnienie Jezusa, by była lepiej 

znana i miłowana; mówi też o swym pragnieniu ustanowienia nabożeństwa do 

swego Niepokalanego Serca: „Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie 

poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do mego 

Niepokalanego Serca". Zapewnia, że nigdy nie opuści Łucji: "Nie trać odwagi. 

Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, 

która zaprowadzi cię do Boga”. 

6. Trzecie objawienie Matki Bożej, Cova da Iria, 13 lipca 1917 r. Powraca 

prośba o codzienny Różaniec i składanie ofiar za grzeszników. Maryja 

przekazuje dzieciom trzyczęściową tajemnicę: o istnieniu piekła: „Widzieliście 

piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników”, o ocaleniu, jakie jest w Jej 

Niepokalanym Sercu „Aby je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zrobi się to, co wam powiem, 

wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”, o 

prześladowaniu chrześcijan przez komunistów i cierpieniu Ojca Świętego 

„Ojciec Święty... doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, 

zabity został przez grupę żołnierzy... i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim 

inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, 

mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji”. Matka Najświętsza dodaje: „Kiedy 

odmawiacie Różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam 

nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze 

do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego 

miłosierdzia”. 

7. Czwarte objawienie Matki Bożej. Valinhos, 19 sierpnia 1917 r. Maryja 

kieruje wielkie wezwanie do modlitwy: „Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie 

ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają 

bowiem nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. 

8. Piąte objawienie Matki Bożej, Cova da Iria, 13 września 1917 r. Matka 

Boża ponawia prośbę o Różaniec: „Odmawiajcie w dalszym ciągu Różaniec”; 

potwierdza też znaczenie ofiary: „Bóg jest zadowolony z waszych ofiar. Nie chce 

jednak, abyście w łóżku nosiły na sobie sznur pokutny. Noście go tylko w ciągu 

dnia”. 

9. Szóste objawienie Matki Bożej, Cova da Iria, 13 października 1917 r. Cud 

słońca. Matka Najświętsza wzywa do modlitwy i nieobrażania Boga: „Nie 

przestawajcie odmawiać Różańca. Nie obrażajcie więcej Boga, bo już i tak został 

bardzo obrażony”. 

Od dziś do października włącznie trzynastego dnia miesiąca różańcowe 

nabożeństwo fatimskie z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej 

INTENCJE MSZALNE 13-20.5.2018 

13.5.2018 NIEDZIELA – SIÓDMA WIELKANOCY – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (13). 

Konc. Za + Małgorzatę Chodola – int. od sąsiadów. 

10:00 W int. Sławomira i Renaty Stańczyk i ich dzieci Martyny i Roksany z ok. urodzin z 

podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 

Bożej i Aniołów Stróżów. 

Konc. Za + mamę Wiktorię Dominik w 8. rocz. śmierci i tatę Józefa. 

11:30 Za + Henryka Jabłońskiego – int. od rodziny Sobańtka z córką i wnukiem. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 Za + Ryszarda Hejnara. 

14.5.2018 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (14). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (1). 

17:30 Za + Władysława Partykę w rocznicę śmierci. 

Konc. Za + Bartka o Miłosierdzie Boże dla niego i łaskę nieba. 


