
6.6.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana – gregorianka (12). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (11). 

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. W pewnej intencji. 

Konc. W int. Teresy Mencel z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

7.6.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana – gregorianka (13). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (12). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Stanisława Chmielewskiego w 28. rocz. śmierci i za ++ z rodzin z obydwu 

stron. 

Konc. W int. zbiorowej: 

 W int. błagalnej z prośbą o rozszerzanie się dzieła modlitwy rodziców za dzieci, by 

dzieci otrzymywały przez to łaski i błogosławieństwo Boże – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

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

 W int. Jolanty Gmur z ok. 50. rocz. urodzin i imienin z podziękowaniem Bogu i z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

 W int. Janiny z ok. urodzin i imienin, Antoniego z ok. imienin, Anny z ok. urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

 W pewnej intencji. 

 Za + Włodzimierza Mirskiego z prośbą o łaskę Miłosierdzia Bożego. 

 Za + Waldemara Wnuka – int. od uczestników pogrzebu. 

 Za ++ Genowefę i Henryka Olsińskich o dar nieba dla nich. 

 Za ++ Antoniego Nowotyńskiego w dniu urodzin i imienin. 

 Za ++ męża Stanisława, rodziców Mariannę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Za + Lidię Kupidłowską o radość nieba. 

8.6.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Jana – gregorianka (14). 

17:30 Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (13). 

9.6.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 Za + Jana – gregorianka (15). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (14). 

9:30 W int. dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej o łaskę pragnienia Jezusa 

Eucharystycznego oraz o przykład wiary ich rodziców i chrzestnych. 

11:30 W int. Adeli Nowara 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. W int. Katarzyny i Przemysława Partyka z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

Boże łaski i z prośbą o Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w małżeństwie i 

rodzinie. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Siódmą Niedzielę Wielkanocną 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

2. czerwca 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 2-9.6.2019 

Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Dziś kończymy Misje Święte w naszej Parafii. Bożemu Sercu dziękujemy za 

szczególny czas łaski. Wyrażamy wdzięczność Bogu, o. Longinowi oraz 

wszystkim, którzy otwartym sercem odpowiedzieli na zaproszenie. Kolekta 

dzisiejsza przeznaczona jest dla o. Misjonarza. 

Uwaga Dzieci Komunijne i ich Rodzice! We wtorek i czwartek o godz. 

18:30 odbędą się próby dla wszystkich dzieci, a w środę o godz. 18:30 dla dzieci 

i rodziców funkcyjnych. Chętnych rodziców dzieci komunijnych zapraszamy w 

środę na godz. 18:30 do sprzątania kościoła i obejścia, a w sobotę po spowiedzi 

św. ok. godz. 8:00 do pomocy w dekoracji kościoła. W sobotę o godz. 8:30 

spowiedź dla dzieci komunijnych, ich rodziców i gości. 

Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele od poniedziałku do piątku o 

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

W środę imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Igor. Msza św. w jego 

intencji o godz. 17:30. 

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

Komunią św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. spotkanie formacyjne dla 

członków FZŚ. O godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej, o godz. 17:30 msza św. z 

intencją zbiorową, homilią i nabożeństwem Pierwszego Piątku. 

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

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a w 

naszej Parafii dzień Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpi 31. dzieci. 

Nie będzie mszy św. o godz. 10:00. O godz. 17:30 msza św. z udziałem FZŚ. 

Przyjmujemy 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. 



Dziękujemy za ofiary złożone na witraże w kwocie 3257,43 zł. 

Informujemy, że Rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w 

uroczystość Bożego Ciała 20. czerwca o godz. 9:00. 

W dniach 2-5 czerwca prowadzone będą w Gliwicach bezpłatne badania 

mammograficzne – szczegóły na plakacie i na ulotkach wyłożonych pod chórem. 

Chryste, który wstępujesz do Ojca, pobudzaj nasze serca swoją łaską, by 

każdy dzień przybliżał nas do nieba. 

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA 

PRZED ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI W ROKU 2019 

Umiłowani Współbracia w kapłańskim posługiwaniu, 

Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Trwamy nieustannie w pokornej postawie prośby kierowanej do Pana 

naszego, który jest w niebie, by umacniał nas w trosce o nowe i święte powołania 

do służby w Jego Kościele. Ta prośba jest obecna w posłudze wspólnoty 

Chrystusowej od pierwszych dni głoszenia przez Apostołów orędzia zbawczego. 

Wierzymy, że światu w każdej epoce dziejowej potrzebny jest głos przywołujący 

najważniejsze zasady życia pozytywnie spełnionego, wołającego o szacunek i 

zachowanie godności. To fundamenty przyniesione przez Chrystusa. To nasz Pan 

i Stwórca wskazuje niezawodnie, że czeka na nas, byśmy włączyli się w dzieło 

uświęcenia świata. Wskazuje nam, że każdy jest powołany do czegoś 

wspaniałego i wzniosłego, że życie musi mieć głębszy sens, by nie zatrzymywać 

się tylko na pozorach, niejako w połowie naszych dróg. My zaś, chociaż słabi i 

świadomi niedociągnięć, wielkodusznie odpowiadamy na wezwanie naszego 

Zbawiciela. 

W ten historyczny, nieprzerwany rytm wezwania i odpowiedzi ludzi 

odważnych i wielkodusznych wchodzi także tegoroczne pokolenie nowych 

diakonów, zdecydowanych na przyjęcie święceń prezbiteratu w Kościele 

Świętym. Witamy ich w naszym diecezjalnym wymiarze niezwykle serdecznie i 

szczerze, po bratersku, zapewniając o modlitwie płynącej z naszych serc w ich 

intencji. Po ukończeniu studiów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium 

Duchownym w Opolu gotowi są do pracy kapłańskiej w Diecezji Gliwickiej: 

Michał Chmiel, z parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze 

Michał Cieśliński, z parafii katedralnej w Gliwicach 

Wojciech Kiełkowski, z parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach 

Marek Ludwig, z parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie 

Michał Picz, z parafii św. Anny w Bytomiu 

Mariusz Setlak, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach. 

Pełna radości uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu przez naszych 

sześciu młodych Przyjaciół staje się okazją do wyrażenia wdzięczności za ich 

odważną i wiążącą na całe życie decyzję wyboru kapłaństwa. Podzielamy ich 

gotowość podjęcia niełatwej posługi, do której solidnie przygotowywali się przez 

minione lata. Na ich dojrzałość wpłynęła w pierwszym rzędzie atmosfera domu 

rodzinnego, ale nade wszystko środowisko ich parafii, w której kształtowało się 

poczucie odpowiedzialności za głoszenie współczesnemu człowiekowi wielkich 

dzieł Bożych. Wszyscy dziękujemy Duszpasterzom za ustawiczne poczucie 

żywego szacunku dla Kościoła, co starali się ukazywać swoją postawą. 

Wszystkim osobom, których modlitwy przyczyniają się zawsze do wzrastania w 

łasce posługiwania na drodze wiary, należą się słowa szczerego uznania za 

ukazywanie świętości Kościoła, chociaż my musimy także dorastać do dojrzałej 

odpowiedzi. 

Sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu udzielę naszym przygotowanym 

kandydatom w sobotę, dnia 8 czerwca br., o godz. 9.30 w gliwickim kościele 

katedralnym. Otoczmy naszych Przyjaciół modlitwą i szczerą życzliwością. 

Zapraszam Drogich Diecezjan, którym czas i siły pozwolą, do uczestnictwa w 

tym podniosłym wydarzeniu, będącego Bożym umocnieniem dla całego Kościoła 

Gliwickiego. 

Na ten znak naszego zaufania wobec łaski Bożej z serca błogosławię całej 

społeczności naszej Diecezji Gliwickiej. Wasz biskup, + Jan Kopiec 

Gliwice, 22 maja 2019 r. 
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 2-9.6.2019 

3.6.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOW. 

7:00 Za + Jana – gregorianka (9). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (8). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (29). 

17:30 Za + Barbarę Mysiuk w 30. dzień po śmierci. 

4.6.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ rodziców z obu stron Zofię i Władysława, Bronisławę i Witolda oraz za ++ z 

rodziny, aby Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (9). 

Konc. Za + Józefa Wróbel – gregorianka (30). 

17:30 W int. Iwony Borzuchowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia. 

Konc. Za + Jana – gregorianka (10). 

5.6.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (10). 

17:30 W int. o. Igora z ok. imienin. 

Konc. Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za ++ rodziców Malcherczyk i Laska, dziadków z obu stron oraz pokrewieństwo. 

Konc. Za + Jana – gregorianka (11). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

