
17:30 W int. Beaty Szawala z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ Józefę Sobkowicz, rodziców oraz z rodziny. 

4.4.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (4). 

9:00 W int. Parafian. 

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość 

dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W intencji Bogu znanej. 

Konc. Za ++ ojca Józefa Szawala oraz braci Sylwestra i Damiana. 

5.4.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (5). 

9:00 W intencji Bogu znanej. 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Zofię Tołkacz – int. od sąsiadów. 

Konc. W int. zbiorowej: 

 W int. błagalnej z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze 

skarbca Bożej Miłości – int. od Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci 

 W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

 W int. Grzegorza, Jerzego, Jerzego i Andrzeja z ok. imienin i urodzin z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i łaski oraz z o zdrowie dla ciężko chorych Marii i Anety. 

 Za ++ Stanisława, rodziców z obu stron, Halinę i Tadeusza Lisiak, z rodziny Walmus, 

Halinę i Zdzisława Stręk. 

 Za ++ rodziców Władysławę i Mikołaja Zielskich w rocz. śmierci, siostrę Helenę, braci 

Andrzeja i Stanisława o łaskę nieba dla nich. 

 Za + Marię Piątek z prośbą o łaskę Miłosierdzia Bożego i radość życia wiecznego. 

6.4.2019 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. W intencji Bogu znanej. 

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (6). 

17:30 Za + Annę Mucha w 2. miesiąc po śmierci o łaskę nieba dla niej. 

7.4.2019 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKIEGO POSTU 

8:00 W int. Patrycji Wachel z podziękowaniem za sakrament Bierzmowania i z prośbą o łaskę 

darów Ducha Świętego podczas egzaminów. 

Konc. Za ++ Józefa i Henrykę Kibiłda w 5. rocz. śmierci. 

10:00 Za ++ żonę Henrykę Serek w 2. rocz. śmierci i mamę Stanisławę Serek. 

Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (7). 

11:30 W int. Pawła Ciozaka z ok. 14. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę 

Matki Bożej. 

Konc. W intencji Bogu znanej. 

17:30 W int. Teresy Chmielewskiej z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

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 Niedzielę – Czwartą Wielkiego Postu – Radujcie się! 

31. marca 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 31.3-7.4.2019 

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Albowiem w 

Chrystusie Bóg jedna z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. 

Dziś pod chórem zespół Caritas rozprowadza świece wielkanocne oraz kartki 

świąteczne. O godz. 16:45 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. 

W okresie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 

dodatkowa msza św. recytowana. Zapraszamy i zachęcamy do pobożności 

Eucharystycznej w tym czasie. 

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

ministrantów i Marianek. O godz. 18:00 Bractwo Pisma św. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. o godz. 17:30 z homilią i 

komunią św. pod dwiema Postaciami, a następnie do godz. 19:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – po mszy św. o godz. 9:00 oraz o godz. 18:00 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej z uczczeniem relikwii Krzyża św. O godz. 17:00 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O 

godz. 17:30 msza św. z homilią i intencją zbiorową. O godz. 18:30 w salkach 

spotkanie młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 godzinki ku czci NMP. O godz. 

7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa ze 

zmiana tajemnic. Informujemy, że odwiedziny chorych w kwietniu odbędą się na 

tydzień przed świętami w sobotę 13. kwietnia. Można zgłosić nowych chorych 

do świątecznych odwiedzin. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje szkolne dla dzieci, które 

potrwają do środy włącznie. Prosimy o pomoc w dopilnowaniu, by dzieci ze SP 

36, Szkoły ETE oraz Społecznej wzięły udział w rekolekcjach. 

W tym dniu w Gliwicach odbędą się wybory do Rad Osiedlowych. Pod 

chórem rozdawane są ulotki wyborcze. Głosować można maksymalnie na 15 

kandydatów. Na ulotce, którą można zabrać, znajdują się numery i nazwiska 

naszych kandydatów. Może to nam pomóc przy wyborach. Polecam tę sprawę 

sumieniu wszystkich mieszkańców dzielnicy i parafii. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Radość dzisiejszej niedzieli wynika z rychłego spotkania ze 

Zmartwychwstałym. Pamiętajmy jednak, że to spotkanie poprzedza męka i 

śmierć krzyżowa Chrystusa i tam ma źródło nasze zbawienie. 

Żegnamy parafian: Irena Gołofit (1930). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. 

RADY OSIEDLI 

Obszar Miasta Gliwice podzielony na 21 osiedli, które działają na podstawie 

statutu osiedla. Nasza Parafia należy do Osiedla Baildona. Liczba mieszkańców 

na naszym osiedlu oscyluje w okolicy 10000 i nie przekracza tej liczby. 

Czym jest rada osiedla? 

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, 

przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. 

Jakie funkcje spełnia rada osiedla? 

Wypełnia ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz 

Dzielnicy oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem 

mieszkańców Osiedla i władzami Dzielnicy. 

Na czym polega to pośrednictwo? 

W ramach tego pośrednictwa rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, 

co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach 

Dzielnicy, podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie 

mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, 

propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów 

dzielnicy i poprawy warunków życia mieszkańców. Ponadto działa na rzecz 

zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i 

przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach. 

Czym charakteryzuje się rada osiedla? 

Dzięki przyjętemu systemowi wyborczemu składa się z ludzi mieszkających 

na terenie tego samego osiedla (uprawnionych do głosowania na danym terenie), 

wytypowanych przez samych mieszkańców, a nie przez organizacje polityczne, 

wybranych w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu 

tajnym i - co szczególnie charakterystyczne - działających wyłącznie społecznie, 

bez jakichkolwiek wynagrodzeń, czy diet. Są to więc ludzie o tych samych 

codziennych doświadczeniach, przeżywający te same lub podobne bolączki. 

Rady Osiedla nie tworzą własnego budżetu i nie prowadzą gospodarki 

finansowej, a ich członkowie nie pobierają wynagrodzenia i diet. Nadzór nad ich 

działalnością sprawuje Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy. 

Uwaga!!! Głosowanie do Rad Osiedlowych odbędzie się dnia 7. kwietnia 

2019 r. w godzinach 8:00-20:00 w dotychczasowych lokalach wyborczych. 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

Od 18 marca do 1 kwietnia 2019 roku gliwiczanie mogli zgłaszać wnioski do 

Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Na projekty wyłonione w ramach 

GBO zaplanowano 6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a 

na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł. 

Rada Osiedla Baildona zgłosiła cztery projekty: 

 utwardzenie parkingu przy zbiegu ulic Franciszkańskiej-Paulińskiej-DTŚ; 

 upłynnienie ruchu z wiaduktu na ul. Franciszkańską, by można było 

bezkolizyjnie skręcić w prawo i lewo – dwa pasy; 

 poszerzenie ulicy Przewozowej; 

 budowa chodnika wzdłuż ul. Sportowej. 

Oczywiście nie są to jedyne projekty, ponieważ zgłoszenia napływają od 

różnych grup. Na zatwierdzone przez Urząd projekty głosować będziemy w 

dniach 2-23 września 2019 r. Jest to ważna inicjatywa, ponieważ możemy w tym 

momencie decydować o zainwestowaniu konkretnych funduszy w naszą lokalną 

społeczność a ich wysokość zależy od frekwencji podczas głosowania. Tylko od 

naszej odpowiedzialności i zaangażowanie społeczne, zależy, by cokolwiek było 

zrobione dla naszego otoczenia i by dodatkowe finanse, którymi dysponuje 

miasto, zostały zaangażowane w poprawienie i ulepszenie codziennego 

funkcjonowania. Jest to obywatelski przywilej, z którego powinniśmy korzystać. 

INTENCJE MSZALNE 31.3-7.4.2019 

31.3.2019 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKIEGO POSTU 

8:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Ryszarda – gregorianka (30). 

10:00 Za + Elżbietę Frankowską w dniu urodzin o łaskę nieba. 

Konc. Za + Irenę Połać – int. od Alojzego z rodziną. 

11:30 Za ++ rodziców Honoratę i Zygmunta Kieres w rocznice ich śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Agata Heise, Maja Hercuń, Hanna Kalus, Kacper Woźniak. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. Za + Erwina Szeliga – int. od uczestników pogrzebu. 

1.4.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (1). 

9:00 W intencji Bogu znanej. 

17:30 Za ++ Aleksandrę i Antoniego Dobrzańskich. 

Konc. Za + Lucynę Ziemnicką w 10. rocz. śmierci. 

2.4.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Erwina Szeliga – int. od uczestników pogrzebu. 

9:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (2). 

17:30 W intencji Bogu znanej. 

3.4.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W intencji Bogu znanej. 

9:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (3). 

Konc. Za + Zdzisława Kunert – int. od sąsiadów. 


