
6.5.2020 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Henryka Wieczorek w 4. rocz. śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (14). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (16). 

17:30 W int. Ireny Fangor z ok. 89. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

7.5.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (15). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (17). 

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 int. Matki Maksymiliany o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, światło Ducha 

Świętego i zdrowie. 

Konc. Do Boskiej Opatrzności w int. s. M. Anieli z ok. urodzin z podziękowaniem za 

odebrane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i zdrowie. 

8.5.2020 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., GŁÓWN. PATRONA POLSKI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (16). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (18). 

17:30 W int. Parafian. 

Konc. W int. Katarzyny i Grzegorza Halek-Pinkawa oraz ich dzieci o błogosławieństwo 

Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej. 

9.5.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (17). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (19). 

17:30 W int. mieszkańców miasta Gliwice z prośbą o Miłosierdzie i błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej, zachowanie od złego i pomyślny rozwój miasta 

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. 

Konc. Za + Bronisławę Kijas o łaskę życia wiecznego. 

10.5.2020 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

8:00 Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (18). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (20). 

10:00 W int. Stanisława Ziober z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy na kolejne lata życia (Te Deum). 

11:30 W int. Zofii z ok. 30. rocz. urodzin z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Adam Pilszek. 

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

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 Czwartą Niedzielę Wielkanocy – Dobrego Pasterza 

3. maja 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 3-10.5.2020 

Nawróćcie się i ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, a weźmiecie w 

darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych. 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień modlitw o 

powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Polecajmy Bogu tę intencję, by 

otwierał serca młodych do pójścia za głosem powołania. Dziś zbiórka do puszek 

na Świątynię Opatrzności Bożej. 

Nabożeństwa majowe odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 

w soboty i niedziele o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. 

Informujemy, że w naszym kościele jednocześnie może przebywać nie więcej 

niż 50 osób. Prosimy o zajmowanie miejsc zaznaczonych niebieską taśmą oraz 

zachować ogólne środki bezpieczeństwa. 

Pragnący przyjąć Komunię św. na rękę powinni to czynić jako pierwsi a 

następnie wierni przyjmujący do ust. Spowiedź św. odbywa się w przedsionku z 

prawej strony prezbiterium. 

Codziennie o godz. 20:30 prywatnie gromadzimy się na modlitwie 

różańcowej o zachowanie nas od złego i o oddalenie zarazy. O tej chwili 

przypomina bicie dzwonów. 

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

okazja do spowiedzi św. 

W piątek przypada uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski. Ze względu na uroczystość w tym dniu nie obowiązuje 

abstynencja od pokarmów mięsnych. 

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

Polecamy Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł i Gazetkę Parafialną. 

Maryjo Królowo Polski i Narodu wspieraj nas, uproś potrzebne łaski i 

przebaczenie naszych win, bądź nam Pomocą w podnoszeniu się z upadków i 

błędów, bądź nam Dobrą Radą w obronie i czynieniu dobra, Bądź nam Matką 

Zwycięską i Królową na wieki. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Renata Wybierek (1937), Adam Błaszczyk (2019) oraz 

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

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

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 

Udzielam dyspensy do odwołania 

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami 

infekcji; dzieciom i szkolnej młodzieży oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi 

bezpośrednią opiekę; osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia 

we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy 

indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego. 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 

57. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

Przypada on 3 maja, w czwartą niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą 

Dobrego Pasterza i w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do 

Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem 

“Wielka Tajemnica Wiary”. Każdego roku jest to okazja do modlitwy o 

powołania do szczególnej służby w Kościele. 

„Szczególnie w tym Dniu, ale także w zwykłym działaniu duszpasterskim 

naszych wspólnot, pragnę, aby Kościół podążał drogą w służbie powołań, 

otwierając przestrzeń w sercu każdego wierzącego, aby mógł z wdzięcznością 

odkryć powołanie, jakie kieruje do niego Bóg, znaleźć odwagę, by powiedzieć 

„tak”, przezwyciężyć znużenie w wierze w Chrystusa i wreszcie ofiarować swoje 

życie jako pieśń chwały dla Boga, braci i całego świata. Niech Dziewica Maryja 

towarzyszy nam i wstawia się za nami” – napisał papież Franciszek. 

W 2019 r. do polskich seminariów wstąpiło 498 kandydatów do kapłaństwa, 

czyli o 122 mniej niż rok wcześniej. W sumie, na wszystkich latach kształcenia 

bieżący rok akademicki rozpoczęło 2853 alumnów. Do seminariów 

diecezjalnych przyjęto 323 mężczyzn. Natomiast do seminariów zakonnych 171 

osób, o 34 mniej, niż w roku 2018. 

Od kilkunastu lat liczna powołań kapłańskich w Polsce wykazuje powolną 

tendencję spadkową. W 2004, seminaria diecezjalne i zakonne liczyły łącznie 

7465 alumnów. 

W sumie, na wszystkich latach kształcenia bieżący rok akademicki rozpoczęło 

2853 alumnów. 

W Polsce jest 17 tys. 189 sióstr zakonnych z gromadzeniach czynnych. 

Mieszkają w 2 tys.113 domach i należą do 106 zgromadzeń. Ok. 2 tys. polskich 

sióstr (dokładnie 1952) pracuje za granicą, najczęściej na terenach misyjnych 

(dane z końca 2019 r.). 

Kolejną, znacznie już mniejszą grupą zakonnic, są mniszki żyjące w zakonach 

kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce ponad 1290. Większość mieszka w 83 

klasztorach, których przełożone zrzeszone są w Konferencji Przełożonych 

Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. Wszystkie te klasztory 

reprezentują 13 rodzin zakonnych. 

Siostry prowadzą m.in. ponad 400 przedszkoli, ponad 100 szkół – 

podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych, ponad 60 internatów, burs i 

akademików, 75 świetlic, ok. 65 ośrodków wychowawczych, 65 domów dziecka, 

domy pomocy społecznej – dla dzieci (54) i dla dorosłych (62), 23 domy opieki, 

14 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, 8 domów 

dla matek z małymi dziećmi, 2 przytuliska dla bezdomnych i ponad 80 stołówek 

dla biednych. Do dzieł prowadzonych przez zakony żeńskie w Polsce należy 

również m.in. ponad 30 zakładów opiekuńczo – leczniczych, 17 gabinetów 

lekarskich, 8 zakładów rehabilitacyjnych, 2 hospicja i 31 okien życia. 

Wymienić należy również 7 wydawnictw, 71 domów rekolekcyjnych, 15 

centrów animacji misyjnej i 57 domów wypoczynkowych dla świeckich – 

prowadzonych przez siostry zakonne. 

Ważne jest zaangażowanie zakonów żeńskich w duszpasterstwo, choćby ze 

względu na fakt, że 2012 sióstr pracuje jako katechetki. Poza tym w bezpośrednie 

nauczanie i wychowawstwo zaangażowanych jest niemal 2000 zakonnic. 

Módlmy się więc, by nie zabrakło gorących serc oddanych na służbę Kościołowi. 

INTENCJE MSZALNE 3-10.5.2020 

3.5.2020 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY – DOBREGO PASTERZA 

8:00 Za + szwagra Jana Sobolewskiego o łaskę nieba. 

10:00 Za + Stanisławę – gregorianka (13). 

11:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

17:30 Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (11). 

4.5.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Łucję Radwańską. 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (14). 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (12). 

17:30 W int. o. Floriana Malcherczyka z ok. imienin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w życiu kapłańskim i zakonnym. 

Konc. Za + Barbarę Mysiuk w 1. rocz. śmierci. 

5.5.2020 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. Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Jadwigę Dwilewicz – gregorianka (13). 

Konc. Za + Stanisławę – gregorianka (15). 

17:30 Za + Renatę Wybierek – int. od uczestników pogrzebu. 


