
19.5.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (2). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (27). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (29). 

17:30 W int. Piotra z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Bożej. 

20.5.2020 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITERA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (3). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (28). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (30). 

17:30 W int. o. Tymoteusza z podziękowaniem Bogu i z prośbą o dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej w posługiwaniu kapłańskim. 

21.5.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (1). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (4). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (29). 

17:30 Za + Ewelinę Klon – int. od uczestników pogrzebu. 

22.5.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Golly o szczęście wieczne. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (2). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (5). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (30). 

17:30 Za ++ męża Gerharda w 12. rocz. śmierci i bratową Ritę w 8. rocz. śmierci o radość 

życia wiecznego dla nich. 

23.5.2020 SOBOTA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI ŚW. FRANCISZKA W ASYŻU 

7:00 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (3). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (6). 

17:30 Ku czci św. Rity w int. Rity Mularczyk z ok. imienin z podziękowaniem za odebrane 

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

co jest zgodne z wolą Bożą. 

Konc. W int. Józefy Barbachowskiej z prośbą o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

24.5.2020 NIEDZIELA – SIÓDMA WIELKANOCY – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Zuzannę z ok. Dnia Matki o wieczną radość dla niej. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (7). 

10:00 Za + Jana Tomasik w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ męża Stanisława Grasza, rodziców Irenę i Mariana Bechaj oraz Janinę 

Leszczyńską. 

11:30 W int. Karoliny Tomczyk z ok. 1. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła 

Stróża. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Aleksander Rutkowski. 

17:30 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (4). 

Kancelaria z powodu epidemii nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie. 

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 Wielkanocy 

17. maja 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 17-24.5.2020 

Zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre 

postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, 

co wam oszczerczo zarzucają. 

Dziś zbiórka na witraże. 

Nabożeństwo majowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. 

Od dziś w kościele może przebywać 65 osób jednocześnie. Prosimy o 

zajmowanie miejsc zaznaczonych oraz zachowywać ogólne środki 

bezpieczeństwa. 

Codziennie o godz. 20:30 prywatna modlitwa różańcowa o zachowanie nas od 

złego i o oddalenie zarazy. O tej chwili przypomina bicie dzwonów. 

Dni Krzyżowe, kiedy modlimy się za pracujących na roli, o urodzaje 

przypadają oraz za cierpiących głód przypadają w poniedziałek, we wtorek i w 

środę. Modlitwy w tej intencji po porannych mszach św. oraz podczas 

nabożeństwa majowego. 

W poniedziałek przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, św. Jana 

Pawła II. Msza św. dziękczynna w tym dniu o godz. 17:30. 

W czwartek od godz. 20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi św. O godz. 20:40 modlitwa różańcowa podczas epidemii 

zakończona Apelem Jasnogórskim. 

W piątek rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci NMP. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Nie odbywają się spotkania grup parafialnych, nie jest również czynna 

kancelaria parafialna. Można je zamawiać intencje na najbliższy czas 

bezpośrednio lub mailowo lub za pomocą sms-ów. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty 

Janie Pawle II, oręduj za nami u Boga. 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 

udzielona przez bpa Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, 

obowiązuje do odwołania. 

Żegnamy parafian: Ewelina Klon (1965), Piotr Fabijan (1984) oraz 

wszystkie ofiary szerzącej się zarazy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

100. ROCZNICA URODZIN KAROLA WOJTYŁY 

ŚW. JAN PAWEŁ II PRZYPOMINA NAM… 

Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż 
na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 
Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości 

opartej na miłości Boga i bliźniego. 
Do budowania cywilizacji miłości. 
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą 
i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. 
Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, 
jakim jest Bóg”. 
Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. 
Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. 
Chrystus mówi: Prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc dążeniem do 
wolności przez prawdę. 
To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy. 
Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi 
wolnościami, które z tym się wiążą. 
Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak 
zresztą i wolności religijnej. 
Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma 
prawdziwej wolności bez prawdy. 
Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! 

Nie wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i 
zafałszowanej: miłość współweseli się z prawdą. 
Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, 
bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych 
haseł! 
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. 
Człowiek nie może żyć bez miłości. 
Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli 
nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością. 
W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak 
dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, 
zwłaszcza swoim rodzicom. 
Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest 
Miłością. 
Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło 
człowieka. 
Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest 
ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. 

INTENCJE MSZALNE 17-24.5.2020 

17.5.2020 NIEDZIELA – SZÓSTA WIELKANOCY 

8:00 Za ++ siostrę Annę w 20. rocz. śmierci, rodziców z rodzin Gogol i Plesnar, szwagrów 

Jana i Franciszka o łaskę nieba. 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (27). 

10:00 Za + Tadeusza Stasica. 

Konc. Za ++ mamę Wiktorię Dominik w 10. rocz. śmierci i tatę Józefa o dar nieba. 

11:30 W int. Piotra Morys z ok. 77. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże oraz za ++ rodziców Stefanię i Piotra, męża 

Władysława Ilnickiego, rodziców z obu stron i Gertrudę Piczka. 

Konc. Za ++ Krystynę Bińkowską, Stefana, Bogdana i Ludwika oraz z rodzin Stępień i 

Bińkowskich z prośbą o łaskę nieba. 

17:30 Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (25). 

18.5.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (1). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (26). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (28). 

17:30 Do Opatrzności Bożej i ku czci św. Jana Pawła II w 100. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za dar jego życia, nauczania i pasterzowania na Stolicy Piotrowej 

oraz z prośbą o wstawiennictwo na nami i naszą Ojczyzną u Boga. 

Konc. Za ++ rodziców Salomeę i Władysława Sykała, dziadków Teresę i Wawrzyńca, Zofię i 

Wincentego, siostry Eugenię i Izabelę oraz brata Zbigniewa. 

1920 – 18. maja - 2020 


