
18:30 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i z prośbą o opiekę oraz łaskę nawrócenia. 

Konc. Za + Irenę Faleńczyk – int. od uczestników pogrzebu. 

29.5.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

9:00 Za + Jana – gregorianka (4). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (3). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (24). 

18:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. Za + Roberta Krzykawskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

30.5.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

9:00 Za + Jana – gregorianka (5). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (4). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (25). 

18:30 W int. Małżeństw i Rodzin Parafii z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

świętość, miłość i wierność. 

Konc. Za ++ Jana Ludwika i Józefa Izydorczyk. 

31.5.2019 PIĄTEK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

9:00 Za + Jana – gregorianka (6). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (5). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (26). 

18:30 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. Parafian z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o nieustanne zawierzenie Bożemu Sercu. 

Konc. W int. Moniki i Stanisławy z prośbą o łaskę zdrowia dla nich. 

1.6.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 

9:00 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 + Jana – gregorianka (7). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (27). 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Anna Kasperek-Nicz i Mariusz Nicz. 

17:30 Za + Jana Pigułę w 10. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (6). 

2.6.2019 NIEDZIELA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

8:00 Za ++ siostrę Annę, rodziców Plesnar i Gogol oraz szwagrów Franciszka i Jana. 

Konc. Za + Jana – gregorianka (8). 

10:00 W int. Anny Bochyńskiej z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu. 

Konc. Za ++ męża Jana Czaja i jego rodziców, aby Miłosierny Bóg przyjął ich do chwały 

nieba. 

11:30 W int. Antoniego Hołubiec z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża w dorosłym życiu. 

Konc. Za + Jana Tomasika w 4. rocz. śmierci z prośbą o łaskę nieba. 

17:30 Za + Józefa Wróbel – gregorianka (28). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (7). 

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 Wielkanocną 

26. maja 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

MISJE ŚWIĘTE 

w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gliwicach 26.05.2019 – 2.06.2019 

Przyjdź i zbaw duszę swoją!!! 

INFORMACJE BIEŻĄCE 26.5-2.6.2019 

Duch Święty was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 

Dziś rozpoczynamy Misje Święte. Serdecznie witamy o. Longina, misjonarza 

ludowego z zakonu Jezuitów, który poprowadzi nas przez te szczególne dni łaski. 

Gorąco zachęcamy i zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do włączenia się i 

przeżywanie tych wyjątkowych rekolekcji. Program dotarł do wielu domów, 

wywieszony jest w gablocie oraz na stronie internetowej. Każdy dzień Miski 

posiada temat, który będzie towarzyszył rozważaniom i modlitwie. 

Ze względu na Misje Święte w tym tygodniu nie będą odbywały się spotkania 

grup parafialnych. Zmienione są również godziny mszy św., które odbywać się 

będą o godzinie 9:00 i 18:30. Porządek mszy św. niedzielnych i w sobotni 

wieczór pozostaje bez zmian. Od poniedziałku do piątku o godz. 20:00-21:00 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, którą kończyć 

będziemy Apelem Jasnogórskim i słowem na dobranoc. 

Dziś również przypada Dzień Matki. Wszystkim mamom składamy z serca 

płynące życzenia opieki Matki Bożej i błogosławieństwa za każde życie i trud 

wychowania dzieci. Zmarłym mamom niech Bóg da radość nieba. 

Nabożeństwa majowe i czerwcowe w naszym kościele od poniedziałku do 

piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. 

W sobotę o godz. 8:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 9:00 msza św. 

w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic 

różańca św. 

Od godz. 9:00 odwiedziny chorych. Uwaga! O. Lotar swoich chorych 

odwiedzi w czwartek 6. czerwca od godz. 8:00. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę zakończenie Misji Świętych i kolekta przeznaczona dla 

o. Misjonarza. 

O. Lotar przyjmuje zgłoszenia dzieci na Wakacje z Bogiem, które odbywać 

się będą w dniach od 1. do 7. lipca na Górze św. Anny. Koszt wraz z transportem 

350 zł. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o rezerwację w krótkim terminie. 

Przypominamy, że dziś odbywają się wybory do parlamentu europejskiego, 

zachęcamy do głosowania zgodnie z sumieniem. 

Do końca maja na Facebooku trwa głosowanie na Bohatera Katechezy 

Diecezji Gliwickiej. Wśród kandydatów jest o. Lotar. Zachęcamy do oddania 

głosu na niego i dziękujemy za głosy już oddane. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną z Odezwą Biskupa 

Gliwickiego Jana Kopca w związku ze zbliżającą się 20. rocznicą wizyty św. 

Jana Pawła II w Gliwicach. 

Niech Duch Święty doda siły i wzmocni serca omdlałe, byśmy nabrali zapału 

do owocnego przeżycia czasu łaski, który dziś rozpoczynamy. 

Żegnamy parafian: Robert Krzykawski (1971). Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. 

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA 

W ZWIĄZKU Z 20. ROCZNICĄ WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W GLIWICACH 

Umiłowani Współbracia w kapłańskim posługiwaniu, 

Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Czerwcowe dni 1999 roku były dla młodego Kościoła Gliwickiego czasem 

pełnym oczekiwania. Dla utworzonej siedem lat wcześniej diecezji było to 

oczekiwanie na pierwszą w jej historii wizytę Papieża. Niestety, choroba 

uniemożliwiła Ojcu św. przybycie do Gliwic planowanego 15 czerwca tamtego roku. 

Tym większe zaskoczenie przyniosła wiadomość, że św. Jan Paweł II odwiedzi 

Gliwice dwa dni później. Błyskawiczna organizacja spotkania z Papieżem, 

zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, ponad półmilionowe zgromadzenie 

wiernych spontanicznie przybywających na lotnisko, modlitwa z Ojcem św. i jego 

dialog z pielgrzymami pozostały w pamięci wielu osób. 

Owoców papieskiej pielgrzymki nie można jednak zamknąć jedynie do chwil z 

gliwickiego lotniska. Konkretnymi jej następstwami były m.in. erygowanie parafii 

Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, poświęcenie koron nałożonych następnie na 

wizerunek Matki Bożej Pokornej w Rudach czy budowa przy kościele katedralnym 

Centrum Edukacyjnego, służącego całej diecezji. 

W duchu wdzięczności za pielgrzymkę św. Jana Pawła w Gliwicach, razem 

z władzami miejskimi naszego regionu, zapraszamy do wspólnego świętowania 

20. rocznicy pobytu Papieża w stolicy naszej diecezji. W bogatym programie 

obchodów należy podkreślić trzy dni, stanowiące ich kulminację. W sobotę 

15 czerwca o godz. 10:00 w rudzkiej Bazylice MB Pokornej rozpocznie się 

Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, zaś o godz. 16:00 na Placu Krakowskim 

w Gliwicach odbędzie się okolicznościowy koncert organizowany przez Miasto 

Gliwice. W niedzielę 16 czerwca o godz. 14:00 wyruszy z zabrzańskiego Placu 

Wolności w stronę papieskiego krzyża na osiedlu Kopernika Marsz dla Życia 

i Rodziny, uwieńczony celebracją Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Zabrzu 

i dalszym świętowaniem w ramach koncertu i festynu. 

W poniedziałek 17 czerwca na godz. 18:00 zapraszamy na diecezjalne 

dziękczynienie do kościoła katedralnego. Zaproszenie do udziału w uroczystej 

Eucharystii kierujemy do duchownych, osób życia konsekrowanego oraz 

wszystkich wiernych naszej diecezji – zarówno uczestników gliwickich 

wydarzeń sprzed 20 lat, jak i tych, którzy wówczas nieobecni, dziś korzystają z 

owoców pielgrzymki Ojca św. Po zakończonej Mszy, ciągle w duchu papieskiej 

tematyki, odbędzie się w kościele katedralnym koncert Akademickiego Zespołu 

Muzycznego Politechniki Śląskiej. 

Nasz udział w rocznicowych obchodach niech będzie jasnym znakiem, 

że dziedzictwo św. Jana Pawła II jest ciągle czymś żywym i oddziałującym na  

codzienne życie, a krótki pobyt Ojca św. w Kościele Gliwickim nie przestaje być 

powodem dziękczynienia wspólnie zanoszonego przed oblicze Boga. 

Gliwice, dnia 21 maja 2019 roku, + Jan Kopiec Biskup Gliwicki 

INTENCJE MSZALNE 26.5-2.6.2019 

26.5.2019 NIEDZIELA – SZÓSTA WIELKANOCNA 

8:00 Za + Jana – gregorianka (1). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (21). 

10:00 W int. Agnieszki Pożakowskiej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji łaskę zdrowia 

Konc. Za ++ mamy Eugenię Oleńską i Irenę Kapica. 

11:30 W int. Emilii i Zbigniewa Chmielowskich z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w 

małżeństwie i rodzinie. 

Konc. W int. Szymona Gałan z ok. rocznicy urodzin i chrztu św. z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla rodziców i chrzestnych. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Jan Nicz. 

Sakrament chrztu św.: Natalia Bąk, Zuzanna Olech. 

17:30 Za ++ Bronisławę i Ferdynanda Strzeja oraz Marię i Wilhelma Spoljar. 

27.5.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

9:00 W int. żony, mamy i babci Krystyny Kuchta z ok. urodzin z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (1). 

Konc. Za + Jana – gregorianka (2). 

18:30 W int. siostry Marianny Florensky z ok. 80 rocz. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie na 

dalsze lata życia dla niej i jej rodziny oraz za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 

Ratajczyk z prośbą o łaskę nieba. 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (22). 

28.5.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

9:00 Za + Jana – gregorianka (3). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (2). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (23). 


