
14.5.2019 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (9). 

17:30 W int. Stanisławy Chim z prośbą o łaskę zdrowia oraz za ++ Marię Murawską, Zofię i 

Pelagię Gregorczyk o dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (19). 

15.5.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY, POKUTNICY 

7:00 W Dniu Święta Rodziny w int. Rodzin Parafii o zachowanie wiary, świętość, miłość i 

zgodę dla rodziców i dzieci – int. od Róż Różańcowych Rodziców. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (20). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (10). 

17:30 W int. Zofii Gryglik z ok. urodzin i imienin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże oraz za ++ męża, rodziców i pokrewieństwo. 

Konc. Do Trójcy Przenajświętszej i za wstawiennictwem Matki Bożej za ++ rodziców Zofię i 

Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich 

Królestwem Niebieskim. 

16.5.2019 CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W 

GLIWICACH 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (21). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (11). 

17:30 Za + Andrzeja Niemiec – int. od Zofii i Krzysztofa. 

Konc. Za ++ Wacława i Andrzeja Gozdek. 

17.5.2019 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (22). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (12). 

17:30 Za + Krystynę Świgost z ok. urodzin o radość nieba dla niej. 

Konc. Za + Weronikę Kamińską o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Edwarda Pieczko w 30. dzień po śmierci i żonę Zofię o łaskę życia wiecznego 

dla nich. 

18.5.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (23). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (13). 

12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Czapla i Jarosław Modelski. 

17:30 Za + Ewę Drobiec w 11. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Annę Pankiewicz w 5. rocz. śmierci i z rodzin Pankiewicz i Formanek. 

19.5.2019 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKANOCNA 

8:00 Za + Karolinę – gregorianka (24). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (14). 

10:00 Za + Zofię Milkę z ok. imienin i urodzin o dar nieba dla niej. 

11:30 Z ok. 60. rocz. Pierwszej Komunii Świętej o łaskę błogosławieństwa Bożego dla 

żyjących oraz dar nieba dla ++ z tej grupy i dla o. Hilarego. 

Konc. W int. Piotra Morys z ok. 76. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia oraz za ++ rodziców Stefanię i 

Piotra, Gerdy i Teodora Mańka oraz Władysława Ilnickiego. 

17:30 Za ++ brata Piotra Młynek w 2. rocz. śmierci, rodziców Małgorzatę i Józefa Młynek, 

dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o łaskę nieba dla nich. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Czwartą Niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza 

12. maja 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 12-19.5.2019 

My ludem Pana i Jego owcami. 

Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw za 

powołanych i o nowe powołania. Polecajmy Bogu w modlitwie wszystkich 

biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego i prośmy o powołania do 

służby w Kościele zwłaszcza z naszej parafii. 

Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godz. 

18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Zapraszamy do modlitwy dorosłych, 

młodzież i dzieci. 

W poniedziałek przypada wspomnienie NMP z Fatimy. O godz. 18:00 

pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie z procesją. 

UWAGA!!! We wtorek w godz. 16:00-18:00 oraz w przyszłą niedzielę w 

godz. 8:30-11:30 pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 

zapraszają świadków wydarzeń przy Krzyżu, do złożenia świadectw w celu 

udokumentowania i krytycznego opracowania tego zdarzenia. Jest to ostatnia 

szansa, by nie zginęła pamięć wydarzeń sprzed 60. lat. 

W środę przypada międzynarodowe Święto Rodziny. O godz. 7:00 msza św. 

szkolna z intencją za rodziny naszej parafii. O godz. 16:00 spotkania 

ministrantów i Marianek. O godz. 18:30 Spotkanie Bractwa Pisma św. 

W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 



W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na witraże. 

W ubiegłym tygodniu założone zostały witraże na dwa kolejne okna. 

Witraż w trzecim oknie opatrzony jest napisem: Fundatorzy: Rita Mularczyk, 

Joanna Majka, Daniela i Jan Matkowscy i Iwona Chylińska-Grzanka. 

Witraż w czwartym oknie opatrzony jest dedykacją: Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa poświęcamy kapłanów posługujących i powołanych w historii tej 

parafii 28.06.2019 (jest to data uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

tym roku i jednocześnie rok powstania witraży w oknach ściany południowej). 

Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, wezwij i dzisiaj młodych 

ludzi do Twojej służby. Niech wielkoduszne serca rozpoznają Twoją wolę. 

Żegnamy parafian: Barbara Mysiuk-Horoba (1963), Krystyna Bodio (1927). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Amen. 

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA 

I ŻYCIA KONSEKROWANEGO 12-18 MAJA 2019 ROKU 

IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza - jest obchodzona 

jako 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpocznie ona 

Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. 

Do Jezusa przychodziły wielotysięczne rzesze ludzi, aby Go słuchać, patrzeć 

na znaki, które czynił, pod Jego wpływem zmieniać swoje życie. Ale tylko 

niektórzy usłyszeli od Niego bezpośrednio do nich skierowane słowa „Pójdź za 

Mną”. Chrystus w ten sposób powoływał do „zadań specjalnych” we wspólnocie 

Jego wyznawców. I robi to nadal. 

Odpowiadając na pytanie, jak można w dzisiejszym świecie odkryć swoje 

powołanie, papież Franciszek stwierdził, że pierwszym wskaźnikiem jest radość 

spotkania z Jezusem. Małżeństwo, życie konsekrowane, kapłaństwo – każde 

powołanie zaczyna się od spotkania z Jezusem, który daje nam radość i nową 

nadzieję; i prowadzi nas, także poprzez próby i trudności do coraz pełniejszego 

spotkania z Nim i do pełni radości – tłumaczył. 

Powołanie jest darem, nie można na nie zasłużyć. Jest darem nie tylko dla 

samego powołanego, ale przede wszystkim dla Kościoła. Dlatego, jak wskazał 

Franciszek, powołany „nie jest panem swojego powołania, ale zarządcą daru, jaki 

powierzył mu Bóg dla dobra całego ludu, a wręcz wszystkich ludzi”. 

Powołanie dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty, rodzi się i wzrasta w 

Kościele, jest przez Kościół rozpoznawane i wspierane. Odpowiedzią Kościoła 

na odkrycie przez któregoś z jego członków powołania jest formacja. Chodzi o 

to, by było ono owocne. 

Ktoś, kto wstępuje do seminarium lub przekracza próg zgromadzenia 

zakonnego, nie podejmuje w tym momencie decyzji na całe życie. Zanim złoży 

śluby wieczyste lub przyjmie święcenia, Kościół, jako wspólnota wierzących, 

pomoże dobrze rozpoznać powołanie i przygotuje do życia zgodnie z nim. 

Przede wszystkim konieczna jest rozmowa z Bogiem. To On daje powołanie, 

Jego więc trzeba prosić o pomoc w rozpoznaniu właściwej drogi. Warto 

poświęcić na modlitwę więcej czasu, z nastawieniem nie tylko na mówienie, 

zasypywanie Boga prośbami i pytaniami, ale przede wszystkim na słuchanie. 

Chodzi o to, aby odkryć i zrozumieć, jaka jest wola Boża wobec mnie, a nie o 

to, aby przekonać Boga do własnej wizji przyszłości. 

Nasłuchując głosu Bożego, trzeba sięgać po Pismo Święte, bo w nim są 

zawarte odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości dotyczących powołania. Warto 

skupić się na historiach poszczególnych ludzi, których Bóg wybierał. 

Prześledzenie losów np. Apostołów nie tylko daje wiele do myślenia, ale 

pokazuje też, w jaki sposób dokonuje się samo powoływanie przez Jezusa i co 

potem następuje. 

MODLITWA O DOBRE ROZEZNANIE ŻYCIOWEGO POWOŁANIA 

Matko, Stolico Mądrości. Ty znasz ścieżki naszych młodych serc. Proszę 

pokieruj drogą mojego życia. Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył 

rodzinę, naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi. Pomóż mi wyzwolić 

się z egoizmu i ciasnej interesowności. 

Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem, uzdolnij mnie, abym 

ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie. Wtedy z radością pójdę głosić miłość 

Boga ku wszystkim. Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość w Twoje 

matczyne ręce. Amen. 

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 

INTENCJE MSZALNE 12-19.5.2019 

12.5.2019 NIEDZIELA – CZWARTA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA 

8:00 Za + Karolinę – gregorianka (17). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (7). 

10:00 Za ++ rodziców Wiktorię w 9. rocz. śmierci i Józefa Dominik. 

Konc. Za + mamę i babcię Stanisławę Moś o dar nieba. 

11:30 W int. Stanisława Ziober z ok. 84 rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za szczęśliwy 

przebieg operacji i łaskę zdrowia i z prośbą o Jego łaski na kolejne lata życia. 

Konc. Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 Za + Sławomira Gajosa w 6. miesiąc po śmierci, aby dobry Bóg obdarzył go życiem 

wiecznym. 

13.5.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z FATIMY 

7:00 Za ++ Gustawa Praga w 13. rocz. śmierci, rodziców Franciszkę i Marcina, brata 

Stanisława z prośbą o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (8). 

17:30 Za + Barbarę Mysiuk – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (18). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

