7.5.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Romana Szuper w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (28).
Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (7).
17:30 Za ++ Romana Wojakowskiego w 18. rocz. śmierci o radość nieba oraz z rodzin
Wojakowskich i Koperskich.
8.5.2018 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
7:00 Za + Irenę Nowak – gregorianka (29).
Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (8).
17:30 Za + Pawła Domin w rocznicę śmierci o szczęście wieczne.
Konc. Za ++ mamę Paulinę Michalik w 25. rocz. śmierci i z rodzin Michalik, Kustra i
Kuśmij.
9.5.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Krzysztofa Golenia w rocznicę śmierci.
Konc. Za + Irenę Nowak – gregorianka (30).
Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (9).
17:30 Za ++ rodziców Krystynę i Stefana Górskich, Kazimierę i Franciszka Kałużnych,
rodzeństwo, pokrewieństwo i znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące, aby dobry Bóg
obdarzył ich życiem wiecznym.
10.5.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (10).
17:30 W int. Parafian szczególnie z ulicy Sportowej.
Konc. Za + Marię Urbanek – int. od sąsiadów.
Konc. Za + Jadwigę Kijewicz w 5. rocz. śmierci i za ++ z rodziny.
11.5.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (11).
17:30 Za wstawiennictwem NMP Królowej Maja w int. Aleksandry i Romualdy z
podziękowaniem za wszelkie łaski od Boga i z prośbą o opiekę Matki Bożej.
Konc. Za + żonę Wiesławę Kumala w 3. rocz. śmierci o łaskę nieba.
12.5.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. LEOPOLDA MANDICIA, PREZBITERA
7:00
Za ++ poleconych przez ofiarodawców składających ofiarę do skarbony.
Konc. Za + Józefę Piwoda – gregorianka (12).
15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Roksana Rakowska i Łukasz Potempa.
17:30 Za ++ rodziców Marię i Mariana, rodzeństwo, bratową Emilię z rodziny Pęcherskich z
prośbą o łaskę nieba dla nich.
Konc. Za + Tadeusza Oleksika – int. od uczestników pogrzebu.
13.5.2018 NIEDZIELA – SIÓDMA WIELKANOCY – UROCZ. 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.
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 Szóstą Niedzielę Wielkanocy
6. maja 2018 roku

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby
i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 6-13.5.2017
Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Dziś o 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.
Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i
niedziele o godz. 17:00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Dni krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim i procesje błagalne
połączone z nabożeństwem majowym:
w poniedziałek do figury Matki Bożej u sióstr Służebniczek;
we wtorek do krzyża misyjnego przed kościołem i Matki Bożej Ubogich;
w środę do krzyża przydrożnego przy ul. Bł. Czesława.
We wtorek przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie dla
ministrantów.
W czwartek w godz. 20:00-21:00 Adoracja z okazją do spowiedź św.
W sobotę na godz. 8:00 zapraszamy rodziców dzieci komunijnych do pomocy
przy porządkowaniu kościoła. Z racji na wspomnienie św. Józefa Robotnika na
godz. 18:45 zapraszamy na skwer przy rozdzielni prądu przy ul. Robotniczej na
Święto Ulic Robotniczej i Odlewników. W programie święta nabożeństwo
majowe oraz wspólne grillowanie. Zapewniamy żar grillowy i stół na który
każdy położy to, co przyniesie dla siebie i dla sąsiada. W tym dniu nie będzie
nabożeństwa majowego w kościele. Zapraszamy mieszkańców ulic święta,
Parafian i Gości na majówkę pod gołym niebem.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O
godz. 15:00 msza św. dla FZŚ i RMF, a o godz. 16:45 różańcowe nabożeństwo
fatimskie z procesją. Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej.
Polecamy Gazetkę Parafialną z odezwą Biskupa Gliwickiego w związku ze
święceniami kapłańskimi oraz Gościa Niedzielnego.

Informujemy, że 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.
Prośmy w tych dniach, aby Bóg błogosławił ziemi, by wydała plony i pracy
rąk naszych, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
Żegnamy parafian: Henryk Dołmat (1937), Zdzisław Sroka (1929). Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI W ROKU 2018 R.
Umiłowani Bracia Kapłani, Siostry i Bracia w Chrystusie!
Każdego roku udziela się nam serdeczna myśl o Kościele Diecezjalnym, gdy
wyczekujemy chwili przyjęcia święceń przez kandydatów, przygotowanych do
podjęcia kapłańskiej posługi w stopniu prezbiterów. Niezmiennie w ten sposób
przez wieki ożywiała się nadzieja wierzących w Chrystusa, że będzie
zapewniona bez uszczerbku misja głoszenia światu Słowa Bożego i sprawowania
świętych sakramentów. Spełnienie się tej tęsknoty nie jest sprawą oczywistą,
wymaga bowiem konsekwentnej i cierpliwej naszej współpracy z Panem, który
daje powołanie do swej służby.
Trzeba nam w to gorąco wierzyć, by wyprosić i ukształtować dojrzałą
postawę wielkodusznych synów z naszych rodzin, zdolnych do włączenia się w
wielkie dzieła Boże. Wszyscy jesteśmy świadomi, że to dzieło wymagające
odważnej decyzji, by w niełatwych dla Bożych spraw czasie, zdecydować się na
życie wypełnione treścią Bożego orędzia o godności człowieka i jego
przeznaczeniu do doskonałości. Gorąco oręduję do naszych wspólnot rodzinnych
i parafialnych, by przez swoją otwartą postawę przyczyniali się do wytrwałej
modlitwy o nowych kapłanów, ale też potrafili tworzyć sprzyjającą ku temu
atmosferę, pełnej wewnętrznej satysfakcji z odkrywania tak cennych darów.
Trwając w postawie żarliwej prośby o zapewnienie nieustannych zastępów
współpracowników Chrystusa-Najwyższego Kapłana dzielę się tegoroczną naszą
radością, że diecezja nasza otrzymana nowych siedmiu absolwentów naszego
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy
zdecydowali się na przyjęcie święceń. Oto oni:

Wojciech Dombek, z parafii św. Antoniego w Tworogu,
Tobiasz Antoni Dyląg, z parafii św. Józefa w Krupskim Młynie,
Ireneusz Krzysztof Gierczycki, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,
Kamil Szymon Hadaś, z parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie,
Przemysław Kielich, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,
Klaudiusz Łukasz Mann, z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach,
Amadeusz Andrzej Pełka, z parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach.

Podniosła uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu przez naszych młodych
Przyjaciół to w pierwszym rzędzie ich radość i udzielający się świąteczny
nastrój, ale to także satysfakcja wspólnot parafialnych, z których wyszli, w
których wiarą się budowali - od rodziców i bliskich, przez świadectwo życia
nauczycieli i wychowawców, katechetów i posługujących im duszpasterzy.
Sakramentu kapłaństwa w stopniu prezbiterów udzielę nowym kapłanom w
sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli 19 maja, o godz. 9.30 w naszej
gliwickiej katedrze. Zapraszam jak najserdeczniej Czcigodnych Kapłanów,
Osoby życia konsekrowanego oraz Drogich Diecezjan, by swoją obecnością i
żarliwą modlitwą otoczyli w tym ważnym momencie polecanych kandydatów do
święceń i wzmogli też w naszym diecezjalnym Kościele poczucie
odpowiedzialności za nowe powołania do szczególnej służby w Kościele.
Musimy ciągle pamiętać o potrzebie współpracy z łaską Bożą. Na tę ważną drogę
ku naszej dojrzałości w służbie Jezusa Chrystusa serdecznie błogosławię.
Wasz biskup, + Jan Kopiec, Gliwice, dnia 30 kwietnia 2018 r.
ROZWAŻ, POMYŚL I POMÓDL SIĘ SŁOWEM BOŻYM
Wielu ludzi nie uznaje istnienia żadnych form życia po śmierci człowieka. Dla
nich rozpad ciała jest tak przejmująco jasnym dowodem kresu dziejów człowieka
na ziemi, że snucie refleksji nad możliwością jego życia w nowym świecie
wydaje się być pozbawione sensu. Los człowieka staje się podobny do losu
ściętych kwiatów, które z podziwem układamy w wazonie, by po kilku dniach,
kiedy zwiędną, wyrzucić je, bo nie przedstawiają żadnej wartości.
Inni dostrzegając duchowe wartości w życiu człowieka, wierzą, że nie jest
możliwe, by miłość, która czyniła jego życie bogatym i pięknym, kończyła się z
chwilą śmierci. Gdyby tak było, życie człowieka nie różniłoby się w niczym od
innych form życia w przyrodzie.
Z pomocą przychodzi wiara w Chrystusa. On należał do naszego świata i
dobrowolnie wszedł w bramy śmierci, czyli przeszedł do innego życia. Po trzech
dniach wrócił i pozostawał w kontakcie z wybranymi uprzednio Apostołami,
dowodząc istnienia życia poza grobem. Jest ono punktem docelowym ziemskiej
wędrówki wszystkich chrześcijan. Tam panuje atmosfera miłości i możliwość
obcowania z Bogiem twarzą w twarz, z Tym, który jest samą mądrością,
pięknem, dobrem, sprawiedliwością, prawdą, miłością.
INTENCJE MSZALNE 6-13.5.2018
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 Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej na dni życia.

