
30.4.2019 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO 

PATRONA POLSKI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (5). 

17:30 Za + Otylię Prudło – gregorianka (29). 

1.5.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA 

9:00 Za + Henryka Dołmata w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (6). 

17:30 Za + Otylię Prudło – gregorianka (30). 

2.5.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (7). 

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. Za+ Tadeusza Kamińskiego w rocznicę śmierci. 

3.5.2019 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI 

9:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. W int. Gabrieli i Tadeusza z podziękowaniem Bogu za wszystkie Jego łaski i za dar 

córki. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (8). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 

 W int. błagalnej z prośbą o dobre środowisko wzrastania dzieci i uzdrowienie przyczyn 

grzechów, których skutki ich dotykają – int. od Róż Różańcowych Rodziców za 

Dzieci. 

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

 Za + Zbigniewa Leżak w 6. rocz. śmierci. 

4.5.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

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 + Karolinę – gregorianka (9). 

17:30 W int. o. Floriana Malcherczyka z ok. imienin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w powołaniu kapłańskim i zakonnym. 

Konc. Za + Bronisławę Kijas w 35. rocz. śmierci o radość życia wiecznego. 

5.5.2019 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

8:00 Za + Łucję Radwańską 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (10). 

10:00 W int. Martyny Januszek z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła 

Stróża. 

11:30 Za + Jerzego Modelskiego w 15. rocz. śmierci. 

17:30 W int. Ireny Fangor z ok. 88. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Uwaga w tym tygodniu kancelaria czynna tylko we wtorek 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 Drugą Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego 

28. kwietnia 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

MMIISSJJEE  ŚŚWWIIĘĘTTEE  
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gliwicach 

26.05.2019 – 2.06.2019 

Czas łaski i zbawienia. Zaplanuj go sobie!!! 

INFORMACJE BIEŻĄCE 28.4-5.5.2019 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. 

Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego – rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. 
Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i parafialnej Caritas. 

Przy ołtarzu złożyć 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. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

W poniedziałek przypada liturgiczny obchód uroczystości św. Wojciecha, 

Patrona Polski. 

W środę wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy. Msze św. o 

godz. 9:00 i 17:30. W tym dniu rozpoczną się nabożeństwa majowe, które 

odprawiać będziemy od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. O godz. 18:30 Spotkanie Bractwa Pisma św. 

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

komunią św. pod dwiema Postaciami. Adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. w godz. 20:00-21:00. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – przypada uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 i 17:30. O godz. 

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z homilią i intencją zbiorową. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


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 

zmianą tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O. Proboszcz odwiedzi 

chorych we wtorek 7. maja w stałych godzinach. 

Młodzież, dorosłych i całe rodziny zapraszamy do uczestnictwa w Pieszej 

Pielgrzymce Z buta po miłosierdzie do Krakowa- Łagiewnik, która odbędzie się 

w dniach 1-4 maja 2019 roku. Więcej informacji w gliwickim dodatku Gościa 

Niedzielnego zapisach na stronie www.grom-milosierdzie.pl 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

O Jezu najmiłosierniejszy, przez przyczynę Matki Twojej najmilszej i 

świętych Twoich, błagamy Cię, błogosław nam, naszym rodzinom i Ojczyźnie 

naszej. 

MIŁOSIERDZIE BOŻE 

Św. Faustyna zapisała w Dzienniczku: Wyznał mi szatan, że jestem 

przedmiotem jego nienawiści. Tysiąc dusz mniej mi robi szkody aniżeli ty, kiedy 

mówisz o wielkim miłosierdziu Wszechmocnego. 

Bóg w nieskończonej miłości do człowieka podaje mu rękę przez łaskę 

nieskończonego Swego Miłosierdzia. Na czasy ostateczne przygotował ludzkości 

największy dar, dzięki któremu uratuje się wielka liczba dusz. Poprzez siostrę 

Faustynę Kowalską Jezus przyniósł nam nadzieję na zbawienie, którego szukać 

mamy w ufnym przylgnięciu do Jego Miłosiernego Serca. Tam mamy szukać 

schronienia i przebaczenia własnych win. Jezus zapewnia, iż: �nie odmówi 

niczego tej duszy, która z ufnością go o to poprosi. I jednocześnie przestrzega: 

daję wam ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie 

uwielbicie tego Miłosierdzia, zginiecie na wieki. 

Pan Jezus prosił Faustynę o przekazania światu Jego pragnienia i obietnicy: 

udzielę duszom wszelkich łask, jeśli tylko szczerze nawrócą się do Mnie. 

We wszystkich tych słowach Jezus wyraża głębokie swoje zatroskanie o życie 

wieczne dusz ludzkich. Bardzo wyraźnie mówi, jakie warunki trzeba spełnić, by 

zbawić własną duszę. Ponad to podpowiada w jaki sposób można walczyć o 

dusze grzeszników, którzy nie chcą słyszeć o miłosierdziu. 

Szatan widząc dobro, jakie powstaje z realizowania Bożych zamysłów 

związanych ze czcią Bożego Miłosierdzia, tym bardziej stawał na przeszkodzie. 

Tak jak kiedyś dla Faustyny taki dziś dla każdego z nas otwarte są wszystkie 

upusty Boże, przez które płyną łaski. Bóg bardzo ceni odwagę dusz, które zechcą 

wstawiać się za duszami grzeszników np. słowami Koronki. Którym nie straszne 

przeciwności złego ducha w walce o dobro i zbawienie bliźnich. Dla takich 

czcicieli Bożego Miłosierdzia Bóg przygotował szczególne dary swej łaski z 

niewyczerpanego skarbca Bożej dobroci. Bóg pragnie by wszyscy poznali 

wielkość Jego Miłosierdzia, by nie było na ziemi duszy, która by do niego się nie 

uciekała. 

Dlatego tak bardo potrzebuje odważnych apostołów, którzy z ufnością w 

sercu, z modlitwą na ustach, podążą głosić Jego Miłosierdzie. Każdy naraża się 

szatanowi wyrywając biedne dusze spod panowania złego ducha, jednak komu 

uda się zbliżyć serce człowieka do Boga ten obsypany zostanie tysiącami łask. 

Nie lękajmy się więc rozsławiać chwałę Bożego Miłosierdzia. 

AKT ZAWIERZENIA SIĘ MATCE BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 

Panno Maryjo! 

Wejrzyj na ten naród, 

który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. 

Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, 

wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. 

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. 

Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. 

Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. 

Rodzinom daj miłość, 

która pozwala przetrwać wszelkie trudności. 

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. 

Dzieci otocz płaszczem swej opieki, 

aby nie ulegały zgorszeniu. 

Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. 

Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna 

w oddawaniu co dnia życia za owce. 

Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, 

aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą 

do bram Królestwa Twojego Syna. 

Amen. 

INTENCJE MSZALNE 28.4-5.5.2019 

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. 

29.4.2019 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY, PATRONKI EUROPY 

7:00 Za + Otylię Prudło – gregorianka (28). 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (4). 

17:30 W int. Parafian. 


