
26.5.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, PREZBITERA 

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 (9). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (6). 

17:30 W int. mamy Zofii Nowińskiej z ok. imienin z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

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

27.5.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. W int. Krystyny Kuchta z ok. 69. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (7). 

17:30 Za + Marię Trojanowicz w 5. rocz. śmierci o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (10). 

28.5.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (8). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (11). 

17:30 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Andrzeja Jedynaka z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o łaskę wiary. 

Konc. W int. Ewy Chmielewskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie odebrane 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

29.5.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (9). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (12). 

17:30 Za + Stanisławę Cwiklińską – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Renatę Wybierek w 30. dzień po śmierci. 

30.5.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (10). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (13). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Anika Gondek i Filip Zawadzki. 

17:30 Za ++ Jana, Ludwika i Józefa Izydorczyk. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Piotr Ziółkowski. 

31.5.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 W int. Zofii i Jerzego Plesnar z ok. 45. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatów i ich rodziny. 

9:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu Eucharystii. 

10:00 Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (14). 

11:30 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (4). 

13:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu Eucharystii. 

17:30 W int. Jakuba z ok. 20. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

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 Siódmą Niedzielę Wielkanocy 

Wniebowstąpienie Pańskie 

24. maja 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 24-31.5.2020 

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

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Trwa nowenna przed 

uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

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

niedziele o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy. 

Prosimy o zachowywanie w kościele ogólnych środków bezpieczeństwa. 

Codziennie o godz. 20:30 prywatna modlitwa różańcowa podczas epidemii. O 

tej chwili przypomina bicie dzwonów. 

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

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

Pięćdziesiątnica, która kończy obchody świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zmawianie intencji Mszy św. z ok. 

rocznic, jubileuszy i innych uroczystości. Można to czynić bezpośrednio, 

mailowo lub za pomocą sms-ów. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Niech zstąpi Boży Duch i napełni nasze serca słodyczą swojej miłości a 

rozum rozjaśni darami siedmiorakiej łaski. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad 

nami i nad całym światem. 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 

udzielona przez bpa Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, 

obowiązuje do odwołania. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Stanisława Ćwiklińska (1934) oraz wszystkie ofiary 

panującej epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

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

NIEBO. CZY GO PRAGNIESZ? 
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: Wierzymy, że wiele dusz, które są 

zgromadzone w raju z Jezusem i Maryją, tworzy Kościół niebieski, gdzie w 

wiecznym szczęściu widzą Boga takim, jakim jest, a także w różnym stopniu i na 

różny sposób uczestniczą wraz z aniołami w sprawowaniu Boskiej władzy przez 

Chrystusa uwielbionego, gdzie wstawiają się za nami oraz wspierają naszą 

słabość swoją braterską troską. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem 

oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze 

podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest”, twarzą w twarz. 

Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia 

Bożego dusze wszystkich świętych... i innych wiernych zmarłych po przyjęciu 

chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania... albo 

jeśliby wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia 

po śmierci... jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym, 

od chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, 

są i będą w niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do 

wspólnoty aniołów i świętych. Po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały 

i oglądają Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez 

pośrednictwa żadnego stworzenia. 

To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z 

Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane niebem. Niebo 

jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem 

najwyższego i ostatecznego szczęścia. 

Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują 

i – co więcej – odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. 

Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo. 

Jezus otworzył nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Życie 

błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego 

przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli 

w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych 

wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. 

Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w 

Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. 

Pismo święte mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino 

królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: To, czego ani oko nie widziało, 

ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 

Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być widziany takim, jaki jest, 

dopóki On sam nie ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji ze 

strony człowieka i nie uzdolni go do niej. Kontemplacja Boga w chwale 

niebieskiej jest nazywana przez Kościół wizją uszczęśliwiającą. 

To będzie twoją chwałą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia Boga, 

mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w 

towarzystwie Chrystusa Pana, twego Boga... Cieszyć się w Królestwie 

niebieskim razem ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej 

nieśmiertelności. 

Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu 

do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; z Nim będą 

królować na wieki wieków. Tyle nauka Koscioła. 

Któż z nas nie pragnie nieba? Bóg spełnia to pragnienie, dając człowiekowi 

wieczność. „W Jego Miłości zasadza się nasza wieczność. Kogo Bóg kocha, ten 

już nie przeminie. To Jego Miłość czyni nas nieśmiertelnymi i właśnie ta Miłość, 

udzielająca nieśmiertelności, nazywa się Niebem” – pisze kard. Joseph 

Ratzinger. Miłość Boga urzeczywistnia się w miłości bliźniego. Ta ostatnia staje 

się swoistym magnesem, który sprowadza obecność Boga na świat. Tak spełnia 

się tajemnica wniebowstąpienia, w której Syn Boży przychodzi do nas, abyśmy 

również byli tam, gdzie On przebywa. On przebywa u Boga, który jest miłością. 

Tak więc miłość jest niebem na ziemi. 

Dlatego zadaniem człowieka wierzącego w jego ziemskim pielgrzymowaniu 

jest nie tylko chodzić twardo po ziemi, ale i niebem żyć na ziemi, w łączności z 

Chrystusem w Jego Kościele. 

INTENCJE MSZALNE 24-31.5.2020 

24.5.2020 NIEDZIELA – 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. 

Sakrament chrztu św.: Lena Błaszczak. 

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

25.5.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (8). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (5). 

17:30 W int. Franciszkanów z Gliwic z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 

siły w posłudze duszpasterskiej. 

Konc. Za ++ Annę Czeglik w 5. rocz. śmierci i pokrewieństwo z obu stron. 


