
5.06.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (16). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (19). 

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

Konc. W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach oraz za Kościół Święty. – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

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

  W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla 

niej i dla jej rodziców. 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

  W int. Kornelii z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i zdrowie. 

  W int. Anny z prośbą o dary Ducha Świętego i szczęśliwy przebieg egzaminów. 

6.06.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

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

prośbą o opiekę M.B. Nieustającej Pomocy i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (20). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (17). 

11:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sylwia Wnuczek i Piotr Niewienc. 

17:30 Za ++ rodziców Malcherczyk i Laska, dziadków z obu stron i rodzeństwo. 

Konc. Za ++ Stanisława Chmielewskiego i jego siostrę Helenę. 

7.06.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

8:00 W int. Heleny i Elmara Zimmerman z ok. 35. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (21). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (18). 

10:00 Za ++ Jana Czaja rodziców z obu strona i brata Adama Kosek, aby dobry Bóg przyjął 

ich do krainy życia wiecznego. 

Konc. Za + Marię Marchewka w 30. dzień po śmierci – int. od koleżanek. 

11:30 W int. syna Antoniego z ok. 19. rocz. urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i 

opiekę Matki Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla 

niego i jego rodziców. 

Konc. W int. Danuty i Jana z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 

jubilatów, wnucząt, córek, zięciów i całej rodziny. 

Konc. W int. Kamila Drozd z ok. 1. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża dla niego, jego rodziców i chrzestnych. 

Konc. Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców Piwoda i Pacuła o niebo dla nich. 

17:30 W int. Wiktorii Ciozak z prośbą o dary Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego. 

Konc. Za ++ rodziców Julię i Zygmunta Chirowskich oraz rodzeństwo. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:-17:00, środa 18:30-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

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 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

31. 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 

Niech zstąpi Duch Twój Boże i odnowi ziemię i naszą Ojczyznę. 

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego – kończy się okres wielkanocny 

Zmartwychwstania Pańskiego. O godz. 17:00 ostatnie nabożeństwo majowe. 

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy. 

Od dziś zostają zniesione obostrzenia co do ilości osób w kościele. Od 

poniedziałku powracamy do spowiadania w konfesjonałach. Obowiązują nadal w 

kościele ogólne środki bezpieczeństwa jak używanie maseczek oraz 

zachowywanie 2 m dystansu pomiędzy osobami. 

Zachęcamy do prywatnej modlitwy różańcowej o ustanie epidemii. O tym 

przypomina bicie dzwonów o godz. 20:30. 

W poniedziałek w naszym kościele dzień adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 13:00, o godz. 17:15 litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i zakończenie Adoracji. W tym dniu nie będzie nabożeństwa o 

godz. 18:00. 

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

dniu przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 

dzień modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie. 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 – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej. W tym dniu imieniny 

obchodzi i o modlitwę prosi o. Igor, msza św. w jego intencji o godz. 17:30 z 

homilią i nabożeństwem Pierwszego Piątku. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci NMP. O godz. 

7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa i 

zmiana tajemnic. Chorych odwiedzimy po wcześniejszym uzgodnieniu. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która 

kończy czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. 

W czerwcu w stałych dniach będzie czynna kancelaria w okrojonym czasie 

godzinowym: we wtorek 16:00-17:00, w środę 18:30-19:30, w piątek 8:00-9:00 i 

16:00-17:00. Prosimy skorzystać z okazji przed rozpoczęciem wakacji, by 

pozałatwiać sprawy kancelaryjne oraz zarezerwować intencje mszalne zwłaszcza 

z okazji rocznic, jubileuszy i innych uroczystości rodzinnych. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Duchu Święty, Duchu Boży, napełnij nas darami swojej łaski mądrością, 

rozumem, radą męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą. 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 

udzielona przez bpa Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, 

obowiązuje do odwołania. 

Żegnamy parafian: Jarosław Pawlaczek (1974) oraz wszystkie ofiary 

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

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

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO W ZWIĄZKU Z ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI 
Czcigodni Współbracia w kapłańskiej posłudze, Drodzy Diecezjanie! 

W związku ze święceniami kapłańskimi ożywa wdzięczność za dar nowych 

kapłanów oraz nadzieja, że posługa wiary w naszych parafiach będzie 

kontynuowana, a bogactwo łaski sakramentów oraz mądrości Dobrej Nowiny 

o zbawieniu, przekazane przez Zbawiciela Kościołowi świętemu, nie dozna 

uszczerbku. Takie myśli towarzyszą nam w chwili, gdy w wigilię uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego, za łaską Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, do 

grona prezbiterów, przez święcenia, zostali włączeni następujący kandydaci: 

1. Michał Paweł Brzezina z parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-

Lasowicach, 

2. Patryk Łukasz Gawłowski z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach, 

3. Paweł Piotr Kaczmarczyk z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach, 

4. Paweł Stanisław Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach, 

5. Marcin Mateusz Maciejczyk z parafii św. Andrzeja w Zabrzu, 

6. Adam Józef Pietrowski z parafii NMP Królowej Różańca Świętego w 

Boronowie, 

7. Zbigniew Marian Śniechota z parafii św. Mikołaja w Lublińcu, 

8. Tomasz Michał Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich 

Górach-Strzybnicy. 

Tegoroczne święcenia ze względu na utrzymujące się obostrzenia odbyły się o 

godzinie 10:00 w dwóch grupach równocześnie: w katedrze gliwickiej przez 

posługę biskupa Jana oraz w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach gdzie 

szafarzem był biskup Andrzej Iwanecki. 

Gorąco polecam modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanów, by 

byli otwarci na podjęcie służby dla Kościoła świętego w diecezji gliwickiej, 

obdarzeni wrażliwym sercem i umysłem na śpieszenie współczesnemu 

człowiekowi z nadzieją prowadzącą ku dojrzałości. Wasz biskup + Jan Kopiec 

INTENCJE MSZALNE 31.05-7.06.2020 

31.05.2020 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 W int. Stanisława Ziober z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski i z prośbą o Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na 

kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (11). 

Sakrament chrztu św.: Klaudia Moczarska, Ignacy Pochwatka. 

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. 

1.06.2020 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (15). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (12). 

17:30 Za ++ Bronisławę i Józefa Wierciak. 

Konc. Za ++ Marię i Franciszka Wierzbickich. 

2.06.2020 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 (16). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (13). 

17:30 W int. o. Idziego z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ siostrę Monikę Gwóźdź w 1. rocz. śmierci, rodziców, dziadków i 

pokrewieństwo z obu stron o radość wieczną dla nich. 

3.06.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (14). 

17:30 Za + o. Nikodema o radość nieba dla niego. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (17). 

Konc. Za ++ Tadeusza, Władysława, Marię, Martę oraz z rodziny. 

4.06.2020 CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (15). 

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. Parafian. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (18). 

Konc. Za + Martę Ślęzak o łaskę nieba. 


