22.4.2019 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
8:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (21).
10:00 W int. Zofii Gryglik, siostry Anieli, synowej Anny i syna Krzysztofa z ok. urodzin z
podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo i łaski.
11:30 W int. o. Tymoteusza z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej.
Konc. Za ++ rodziców Ludwikę i Jana Świgost oraz pokrewieństwo z obu stron o łaskę nieba
dla nich.
Sakrament Chrztu św.: Ignacy Chachula, Amelia Czerwińska i Aleksandra Legierska.
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (12).
23.4.2019 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (13).
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (22).
Konc. Za ++ syna Zbigniewa i synową Beatę Kwiatkowskich, prawnuka Michała
Koniecznego oraz z rodzin Marciniak i Plachetka.
24.4.2019 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 W int. Joanny Majki z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i zdrowia.
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (23).
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (14).
25.4.2019 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 Za + siostrę Annę Marię Grzega.
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (24).
17:30 W int. Marka Pszonaka z ok. imienin z podziękowaniem i z prośbą o potrzebne łaski i
dary Ducha Świętego.
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (15).
26.4.2019 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 Za + Karolinę – gregorianka (1).
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (25).
17:30 Za + Irenę Gołofit w 30. dzień po śmierci.
27.4.2019 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 Za + Karolinę – gregorianka (2).
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (26).
17:30 W int. Zuzanny Świder z ok. 19. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o
opiekę Matki Bożej i o dary Ducha Świętego zwłaszcza podczas matury.
Konc. Za + Antoniego Orłowskiego w 3. rocz. śmierci.
28.4.2019 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (27).
Konc. Za + Karolinę – gregorianka (3).
10:00 W int. Agnieszki Macyk z ok. urodzin i syna Macieja z ok. 8. rocz. urodzin z
podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej.
11:30 Za + żonę Władysławę Kadłubowską w 12. rocz. śmierci oraz z rodziny
Kadłubowskich z prośbą o łaskę życia wiecznego dla nich.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Julia Woźniczka.
17:30 Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin Mularczyk, Smolka, Gębczyk, Jankowskich,
Pitura i Grzegorczyk o potrzebne łaski Boże.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego
21. kwietnia 2019 roku
ŻYCZENIA DLA PARAFIAN I GOŚCI
NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Drodzy Parafianie i Goście.
Przeżywając kolejny raz święta Wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego,
stajemy przed Obliczem Żyjącego Pana. Czy rozpoznajemy w Nim Pana naszego
życia? Zależy to od tego, jak jest On nam bliski. Zadziwiające, że Maria
Magdalena, ta która miłowała Go na sposób kobiety, nie rozpoznała Jezusa w
poranek wielkanocny. Nie rozpoznali Go także uczniowie zmierzający do
Emaus. Ci, którzy przez trzy lata dzień w dzień Jemu towarzyszyli. Nie
rozpoznali Go, a nawet przelękli się Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku.
Można zapytać: co im przysłoniło obraz Jezusa? Rozpacz? Niewiara?
Oczekiwania, które przerosły rzeczywistość Kalwarii i poranka owego
Pierwszego Dnia tygodnia? Czy może zawiedli się? Dlaczego nie poznali
swojego Mistrza? Nie do końca wierzyli, gdy im mówił, że zmartwychwstanie?
Co mi przesłania prawdziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem? Czy
Go rozpoznam? Czy się rozraduję? Czy zapłonę miłością? Rzucę się Jemu do
stóp tak, jak Maria Magdalena? Czy wyznam, że Jest Panem i Bogiem jak
wyznał Apostoł Tomasz? Jakiego impulsu potrzebuję, który by sprawił, że odtąd
On będzie obecny w sercu, w moim życiu, każdego dnia, w każdym oddechu, w
każdej Komunii św., w każdym spotkaniu z Jego Miłością Miłosierną.
W Wielki Poniedziałek wstrząsnęła nami wiadomość o płonącej paryskiej
katedrze Notre Dame. Ponad 850 lat historii Pierwszej Córki Kościoła, bo tak
jest określana Francja. Szok, niedowierzanie, rozpacz, który udziela się nam
wszystkim. A jednak dla wielu przyczynek do tego, by na nowo uwierzyć, że On
jest najważniejszy, że On jest Bogiem i że tylko On trwa na wieki…
Na co czekam, by pozwolić działać Panu w moim życiu, by zamieszkał i żył
w moim sercu? Co się musi wydarzyć? Jesteśmy świadkami największego cudu:
ON ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE!!! To jest największy z cudów, który promienieje
we wszystkich znakach – sakramentach, w których możemy Go spotkać,
dotknąć, skosztować w każdej chwili życia. Nie czekajmy na nic więcej…
Życzymy Wam trwałej radości, mającej swe źródło w spotkaniach ze
Zmartwychwstałym Panem. Alleluja! Błogosławionych świąt! Franciszkanie.

MISJE ŚWIĘTE
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gliwicach
26.05.2019 – 2.06.2019
Czas łaski i zbawienia. Zaplanuj go sobie!!!
Drodzy Parafianie i szanowni Goście.
Dnia 21. czerwca 2019 roku upłynie 10 lat od dnia, w którym po latach
budowy nasz kościół został poświęcony na wyłączną służbę Bogu. W dniach
poprzedzających ten fakt odbyły się w naszej Parafii Misje Święte Roku 2009.
Wydarzenie to nadal pozostaje żywe w sercach wielu Franciszkanów i Parafian
oraz napawa dumą i radością.
Po dziesięciu latach od tamtego wydarzenia w dniach od 26. maja do 2.
czerwca 2019 roku pragniemy ponownie przeżyć w Parafii Misje Święte, a
przewodniczył im będzie o. Longin Płachta, jezuita z klasztoru Ojców Jezuitów
w Gliwicach.
Do dobrego i owocnego przeżywania tego szczególnego czasu potrzebna jest
nasza obecność i zaangażowanie! W te dni Pan Jezus „będzie przechodził” przez
naszą parafię z bogactwem Swojego Słowa niosącego Życie oraz z Miłością i
Miłosierdziem.
Misje to czas zastanowienia się, jaką drogą idziemy w naszym życiu, na czym
i na kim je opieramy. To okazja, by w świetle Bożego Słowa, z nową energią i
zaangażowaniem powrócić do Boga. Podejmijmy więc wysiłek oddalenia od
siebie tego, co może przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem.
Dlatego warto pomyśleć już dzisiaj o tym, jak zagospodarować czas, by go nie
zabrakło na spotkanie z Bogiem? Co zrobić, by gorliwie skorzystać z tego czasu
łaski? Ku czemu lub Komu się zwrócić z większą uwagą?
Misje są czasem odnowienia naszej modlitwy, udziału w Eucharystii, częstej
Komunii świętej, regularnej spowiedzi i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Często szukamy sensu życia, rozwiązania różnych trudnych spraw,
problemów i nie widzimy dobrego ich rozwiązania… Chrystus proponuje bardzo
skuteczne lekarstwo na taki stan życia: oderwanie się od wszystkiego, zanurzenie
w Światło Bożego Słowa i przez spowiedź misyjną umieszczenie na nowo Boga
w centralnym miejscu życia.
Gorąco zapraszamy Ciebie i Twoją Rodzinę do udziału w Misjach Świętych.
Wybierz z bogatego programu coś dla siebie i przyjdź – może będzie to dobra
okazja, by na nowo zakochać się w Panu i zaufać Jego Miłości.
o. Longin Płachta SJ, Misjonarz Ludowy i Franciszkanie, Wasi Duszpasterze

INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.4.2019
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki;
Zmartwychwstały Pan przychodzi z darem nowego
życia.
Dziś Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania
Pańskiego. O godz. 15:00 do soboty włącznie
nabożeństwo nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. W tym czasie nie będzie innych nabożeństw.
W poniedziałek Wielkanocny msze św. w
porządku niedzielnym. Zbiórka do puszek na KUL.
We wtorek Wielkanocny na Górze św. Anny rozpoczyna
się Kapituła naszej Prowincji.
W środę Wielkanocną o godz. 7:00 msza św. szkolna.
W czwartek Wielkanocny po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja
Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W sobotę Wielkanocną o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę – Miłosierdzia Bożego – rozpocznie się Tydzień
Miłosierdzia. W tym dniu zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i
parafialnej Caritas. Przy ołtarzu złożyć będzie 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.
Gromadzimy się przy krzyżu.
W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko w piątek od 16:00 do 18:00.
Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w okresie świątecznym.
Polecamy świąteczną Gazetkę Parafialną z życzeniami od Duszpasterzy oraz
świąteczny numer Gościa Niedzielnego.
Parafianom i Gościom życzymy obfitości łask od Jezusa Zmartwychwstałego i
Żyjącego dla nas i w nas.
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
INTENCJE MSZALNE 21-28.4.2019
21.4.2019 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
22:00 Wigilia Paschalna i Rezurekcja w int. Parafian.
Konc. W int. Franciszkanów z Gliwic z prośbą o potrzebne łaski i dary Boże.
Konc. Za ++ rodziców Salomeę i Władysława Sykała, brata Zbigniewa, siostry Eugenię i…
Konc. Za + Otylię Prudło – gregorianka (19).
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (10).
8:00 Za + mamę Mariannę Senderowską w 5. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ Stanisława Dworskiego w 30. rocz. śmierci, rodziców i siostry
10:00 W int. Beaty i Grzegorza z ok. urodzin oraz ich dzieci Magdaleny i Juliusza z prośbą o
Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w małżeństwie i rodzinie.
11:30 Za + Otylię Prudło – gregorianka (20).
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące (11).

