
INTENCJE MSZALNE 11-18.04.2021 

11.04.2021 NIEDZIELA – DRUGA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8:00 Za ++ rodziców Józefa i Henrykę Kibiłda w 7. rocz. śmierci, Albertynę Talecką i 

Stefanię Jakubowską. 

10:00 Za + mamę Elżbietę Frankowską w dniu urodzin o niebo dla niej. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (22). 

11:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (8). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin Mularczyk, Gębczyk, Jankowskich, Pitura, 

Grzegorczyk i Smolka. 

12.04.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (9). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (23). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (1). 

13.04.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (24). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (2). 

17:30 Za + Łucję Hlipka – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (10). 

14.04.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (11). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (3). 

17:30 Za + Annę Broncel – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (25). 

15.04.2021 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (4). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (26). 

17:30 Za + Łucję Hlipka – int. od kolegów z pracy syna. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (12). 

16.04.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (13). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (27). 

17:30 Za + Kazimierę Wójcik – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (5). 

17.04.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (14). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (28). 

17:30 Za + Arkadiusza Pawlica o łaskę nieba. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (6). 

18.04.2021 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKANOCNA – BIBLIJNA 

8:00 Za + mamę Mariannę Senderowską w 7. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (29). 

10:00 W int. Igora Krzych z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary 

Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

11:30 W int. Oliwii i Sebastiana Majgier z ok. 1. rocz. ślubu o błogosławieństwo Boże i łaski 

w małżeństwie. 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (15). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (7). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Drugą Niedzielę Wielkanocną, 

czyli Miłosierdzia Bożego 

11. kwietnia 2021 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Zgromadzeni na świętej wieczerzy 

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.04.2021 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 

Dziś niedziela Miłosierdzia. Rozpoczyna ona 77. Tydzień Miłosierdzia, który 

będziemy przeżywać pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. 

Postarajmy się w tym czasie uczynić coś z potrzeby serca. W Polsce odbywa się 

zbiórka do puszek na dzieła Caritas – w imieniu potrzebujących dziękujemy za 

każdą ofiarę. O godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Chcemy 

również podziękować za znak krzyża przydrożnego, którego rocznicę 

posadowienia dziś obchodzimy. Z tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy 

troszczą się o piękno krzyży misyjnego i przy ul. Bł. Czesława. 

W czwartek po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 19:00. Od godz. 19:00 spotkanie on-line dla członków FZŚ, RMF oraz 

wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej. Serdecznie zachęcamy do 

łączenia się w spotkaniu. 

W piątek msza św. wieczorna z homilią i nabożeństwem do Serca Pana 

Jezusa. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele. 

Przypominamy, by zachowywać w kościele przepisy związane z pandemią. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Jezu, Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię miej Miłosierdzie dla nas i całego 

świata. 

Żegnamy naszych zmarłych: Anna Broncel (1941), Kazimiera Wójcik 

(1936) oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci.  na wieki. Amen. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, 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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


JESTEŚMY WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA – TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 

W II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które 

dla całego Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji Siostry 

Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocześnie patronalnym 

świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia – czas, w którym zaproszeni 

jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy 

wołają o pomoc. Jest to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce 

Kościoła, odkryć na nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni. 

Gdy ogarnia nas bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas 

Zmartwychwstały Chrystus. Odsłania przed nami ślady ran na swoim ciele, w 

których dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawienia świata. W Jego ranach jest nie 

tylko nasze wieczne uzdrowienie (Iz 53,5), ale też widzimy w nich 

doświadczenie bezmiaru cierpienia, bólu i słabości ludzkiej natury, którą 

podzielił z nami, oprócz grzechu. Pozwolił się ubiczować, odrzucić, wykluczyć z 

grona sprawiedliwych. W Jego ranach możemy też dostrzec obraz naszych 

słabości. Są to lęki i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. Są to też nasze 

niepokoje, troska o zdrowie najbliższych oraz sytuacje, w których upadamy. 

Chrystus pokazuje nam, że te słabości są wpisane w naszą ludzką naturę. 

Przychodzi ze słowami pokoju i obietnicą zwycięstwa. Staje pośród tych, którzy 

zostawili Go w chwili największej próby. Przychodzi bez wyrzutów, bez 

oskarżeń i potępienia. Przychodzi do nas z miłosierdziem. Przychodzi, by 

odpuszczać grzechy i jednoczyć wszystkich rozproszonych. 

Papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde, przywołuje przykład 

św. Józefa: „Musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. 

Józef uczy nas, że wiara w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać 

także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że 

pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. 

Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze 

spojrzenie.” 

Te słowa Ojca Świętego Franciszka aktualizują treść 77. Tygodnia 

Miłosierdzia, który przypada na czas, gdy zmagamy się z trudnościami 

wynikającymi z izolacji. Ciężko jest z czułością zaakceptować słabość, która nas 

ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć. Młodzież i 

osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się wydawać, że powrót to 

tego co było, to najlepsze co może nas spotkać. 

Chrystus zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli dostrzegać także to co 

dobre. Przywraca nam czas i relacje. Doceńmy, jak wiele szlachetnych ludzi 

dobrej woli pojawia się wokół nas. To ludzie, którzy troszczą się o innych 

bardziej niż o siebie. Spieszą z pomocą najsłabszym, stając się rzecznikami 

miłości Boga Ojca. Wielu z nich to wolontariusze, których działanie jest 

inspirowane tą właśnie miłością i niosący nadzieję. 

Rozpalany w ten sposób płomień nadziei sprawia, że można się przy nim 

ogrzać i zobaczyć, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Jakże wzrusza 

błyskawiczna odpowiedź tak wielu darczyńców na prośbę o solidarność i 

zaangażowanie w akcje pomocy realizowane w czasie pandemii. Wśród tych 

akcji w szczególny sposób wyróżnia się „Pomoc dla Seniora” – akcja 

realizowana z myślą o najstarszych pokoleniach oraz akcja „Wdzięczni 

Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, 

ratowników medycznych. 

Niech wiara w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 

ziemi, przyczynia się do budowania braterstwa między wszystkimi ludźmi, a 

pokój, który jest darem Zmartwychwstałego Pana, niech przepełnia nasze myśli, 

słowa i czyny. Prośmy nieustannie Boga, aby jeden duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących. Aby nikt nie cierpiał niedostatku i aby każdy – według 

potrzeby – otrzymywał wsparcie i caritas, czyli miłość. Bp Wiesław Szlachetka 

MIŁOSIERDZIE BOŻE A MIŁOSIERDZIE CZŁOWIEKA 

Każdy z nas jest grzesznikiem, jak powiada Apostoł: Jeśli mówimy, że nie 

mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1, 8). A 

grzesznik jest niewdzięcznym buntownikiem i synem wyrodnym Ojca 

niebieskiego. Tymczasem ten Ojciec obrażany nie wymierza nam kary 

zasłużonej za grzechy, ale oszczędza nas, zachowuje i ochrania, nieraz przez 

długie lata wyczekując naszego nawrócenia. Czemuż Bóg od razu nie mści swej 

krzywdy ojcowskiej i królewskiej? Miłosierdzie Go krępuje. Ono jest tym 

potężnym adwokatem i zasłania nas przed sprawiedliwością, która domaga się 

słusznej kary. Ona woła: Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby 

występny zawrócił ze swej drogi i żył (Ez 33, 11). 

Bóg nie tylko, że znosi nas grzesznych, ale nadto obsypuje darami. Kto nas 

karmi i odziewa, kto daje nam życie i zdrowie, kto przysparza powodzeń i 

pomyślności doczesnej, kto - jak mówi Zbawiciel - sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych (Mt 5, 45)? Bóg, którego obrażamy; Ojciec niebieski, 

któremu ranimy serce; Pan, którego prawa łamiemy. 

Ten Ojciec niebieski nie poprzestaje na tym, że nas oszczędza i obsypuje 

darami, ale nadto śpieszy nam z pomocą i wszystkich używa środków, aby nas 

opamiętać i ratować od zguby wiecznej. Wszystkimi drogami usiłuje do naszych 

serc trafić: to droga nowych dobrodziejstw, to droga natchnień i łask, to droga 

wyrzutów i niepokojów sumienia. Często te wysiłki są próżne, lecz Ojciec 

miłosierdzia nie zraża się naszym uporem i póty nie odejdzie, nie rzuci, nie 

spocznie, aż wszystkie skarby miłosierdzia swego wyczerpie. 

Tak Bóg postępuje z każdym z nas i nie szczędzi swej litości nawet tym, 

których upór i zatwardziałość przełamać się nie dają. (bł. ks. Michał Sopoćko) 


