
6.5.2019 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

7:00 Za + Teresę Stanek w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (11). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (1). 

17:30 W int. Matyldy z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka. 

Konc. Za + Andrzeja Niemiec w 30. dzień po śmierci. 

7.5.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ ojca Stanisława Bieryt z ok. imienin i bratanka Stanisława o dar nieba. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (12). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (2). 

17:30 Za ++ męża Romana Wojakowskiego, rodziców oraz z rodziny Koperskich. 

8.5.2019 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO 

PATRONA POLSKI 

7:00 Za ++ rodziców Helenę i Romana Szuper oraz z rodzin Szuper, Bem, Klimek i 

Brzyskich. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (13). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (3). 

17:30 Za + Stanisławę Szuba z ok. imienin. 

9.5.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Waldemara Wnuk o łaskę życia w niebie – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (14). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (4). 

17:30 W int. Urszuli Bonczek z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na dalsze lata życia (Te Deum). 

Konc. Za++ rodziców Justynę i Stefana Górskich, Kazimierę i Franciszka Kałużnych, 

rodzeństwo, pokrewieństwo, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące, aby dobry Bóg 

obdarzył ich życiem wiecznym. 

10.5.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (15). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (5). 

17:30 Za + Marię Pawlak w 6. miesięcy po śmierci i rodziców z obu stron o dar nieba. 

11.5.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Karolinę – gregorianka (16). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ Leszka Markiewicza w 20. rocz. śmierci i Zenona Michalaka w 10. rocz. śmierci 

oraz z rodzin Markiewiczów, Szulców, Krystyńskich i Mandyburów. 

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 i z prośba 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. 

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 Trzecią Niedzielę Wielkanocną - Biblijną 

5. 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 5-12.5.2019 

Bóg wywyższył Jezusa po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby 

zapewnić nam nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 

Dziś niedziela Biblijna. Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Odbywa się 

narodowe czytanie Ewangelii według św. Jana. Zachęcamy, by w ramach 

modlitwy osobistej rozważać w tym tygodniu tekst tej Ewangelii. 

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

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

dzieci. 

We wtorek od godz. 8:00 chorych odwiedzi o. Proboszcz. 

W środę przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski. O godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 

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

W czwartek po nabożeństwie majowym pierwsza spowiedź św. dla dzieci 

komunijnych. Niech dzieciom w tym ważnym dniu towarzyszą rodzice i 

opiekunowie. 

W piątek po nabożeństwie majowym ok. godz. 18:30 ostatnie spotkanie dla 

rodziców dzieci komunijnych. Obecność obowiązkowa. 

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

W przyszłą niedzielę – Dobrego Pasterza modlić się będziemy za 

powołanych do służby w Kościele i o nowe powołania. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swym bogactwem i 

przemienia serca mocą Ducha Świętego. 
Żegnamy parafian: Ziemowit Kala (1979), Waldemar Wnuk (1947), Zofia 

Górska (1919), Helena Panol-Szumna (1938). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. 

XI TYDZIEŃ BIBLIJNY I III NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 

W dniach 5-11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywać będziemy XI Tydzień 

Biblijny pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). 

Nawiązujemy także do Pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 

1979 roku. 

Tydzień Biblijny otworzy Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, nad 

którym patronat honorowy sprawuje: J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki, 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, oraz Pan Mateusz Morawiecki, 

Prezes Rady Ministrów RP. Wspólnie będziemy czytać w naszych kościołach i 

prywatnie Ewangelię według św. Jana. 

Tydzień Biblijny ma pomóc wiernym w lepszym zaprzyjaźnieniu się z 

Pismem Świętym. Chodzi o wskazanie na święte księgi jako na źródło wiary 

chrześcijańskiej i naszej kultury europejskiej. Ta inicjatywa jest swego rodzaju 

zachętą, by wierni w parafiach tworzyli kręgi biblijne, by regularnie spotykali się 

na lectio divina i by żyli Słowem Bożym w swojej codzienności. 

Wspólne czytanie buduje międzyludzkie więzi, a to również jest jednym z 

celów jaki nam przyświeca. Polski Naród potrzebuje zbliżenia do Boga, On tego 

pragnie, a wspólnotowe pochylenie się nad świętym tekstem będzie nam w tym 

bardzo pomocne. Skupienie się na Piśmie Świętym jest jednym ze sposobów 

adoracji żywego Boga. W Biblii poznajemy objawiającego się nam Boga, w nim 

odczytujemy Jego wolę. Ono nie jest wyłącznie zapisem historycznych 

wydarzeń, ale wciąż aktualną nauką dla nas współczesnych. 

Tydzień Biblijny ma uwrażliwić na Boże Słowo. Życie osób, które regularnie 

czytają Pismo Święte zakorzenia się w relacji z Jezusem Chrystusem. Do tego 

prowadzi wiara, a Pismo Święte stanowi jeden z ważniejszych w tym impulsów. 

W tegorocznym Tygodniu Biblijnym proponujemy wiernym głębsze 

zapoznanie się z Ewangelią św. Jana. Ten tekst jest pełen ważnych i głębokich 

treści, nawet pojedyncze perykopy i sentencje potrafią wnieść wiele do naszego 

życia duchowego. Właściwe przedstawienie i rozumienie Pisma Świętego może 

sprawić, że stanie się ono atrakcyjną lekturą dla współczesnych ludzi. Dziś 

istnieje potrzeba przedstawiania i ukazywania ksiąg biblijnych z perspektywy 

konkretnych postaci w niej występujących. Podejmując analizę narracyjną należy 

skupić się na postaciach. Opisani w Piśmie Świętym ludzie ukazują duchowy 

rozwój i rozterki, które nie są obce nam, współczesnym wiernym. 

CZYM JEST LECTIO DIVINA? 

Jest to tradycyjna metoda Kościoła, polegająca na medytacji fragmentu Pisma 

Świętego. Składa się na nią kilka etapów: 

– wstęp – znajdź miejsce i zadbaj o przestrzeń, stań pokornie w obecności 

Boga, poproś Ducha Świętego o pomoc i prowadzenie 

– lectio – czytanie i analiza fragmentu Pisma Świętego – najlepiej kilka razy i 

na głos, można podkreślić ważniejsze słowa, wypisać wydarzenia czy bohaterów 

– meditatio – szukanie głębszego sensu czytanych słów, „przeżuwanie” tekstu, 

ajkie jest jego przesłanie dla Kościoła i człowieka; wystarczy skupić się na 

jednym słowie, zdaniu i przy nim trwać, można sięgnąć po komentarz biblijny 

    – contemplatio – zaangażowanie całego siebie w treść i przesłanie Orędzia, 

zasłuchanie się w Słowo Boże, wejście ze wszystkim co się ma w strumień Bożej 

myśli, aby pozwolić Bogu by przelał i zanurzył nas w oceanie swojego 

wewnętrznego Życia i Miłości 

– oratio – kontemplacja jest doświadczeniem, które naturalnie skupia się w 

modlitwie słowami, najczęściej w uwielbieniu, dziękczynieniu, a w końcu w 

prośbie o pomoc w podjęciu konkretnych działań w życiu. 

Można też modlić się słowami Pisma Świętego – w Biblii jest wiele modlitw, 

Księga Psalmów to po prostu modlitewnik, z którego warto korzystać w każdej 

sytuacji życia. Modlitwy można odnaleźć też w innych księgach, również 

Nowego Testamentu. Kościół od wieków tak się modli, bo nasza modlitwa jest 

natchnionym darem Boga. 

Lectio Continua – to po prostu przeczytanie Pisma Świętego od deski do 

deski. Można czytać Święte Księgi w różnej kolejności. 

MODLITWA PRZED ROZWAŻANIEM PISMA ŚWIĘTEGO 

Duchu Święty Boże i Panie nasz. 

Racz dać nam tę łaskę, żebyśmy mogli poznać w Duchu Kościoła Świętego te 

wielkie prawdy w Ewangelii ludziom podane. 

Otwórz przed nami skarby mądrości i umiejętności Bożej 

zawarte w Księdze Twojej. 

Spraw, żeby Słowo Twoje przenikając duszę 

oświecało i uświęcało życie nasze, dopóki nie wejdziemy do nieba, 

gdzie Ty żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 5-12.5.2019 

5.5.2019 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKANOCNA 

8:00 Za + Łucję Radwańską 

Konc. Za + Karolinę – gregorianka (10). 

10:00 W int. Martyny Januszek z ok. 10. rocz. urodzin 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. 


