
17:30 Za wstawiennictwem św. Józefa w int. małżeństw naszej parafii o trwanie w miłości i 

wierności sakramentalnej. 

Konc. Za + ks. Wiktora Mika w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (8). 

20.04.2021 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 + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ syna Zbigniewa, synową Beatę Kwiatkowskich, prawnuka Michała oraz z rodzin 

Kwiatkowskich i Plachetka. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (17). 

21.04.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Anieli z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (10). 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (18). 

22.04.2021 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (11). 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (19). 

17:30 W int. Zofii Gryglik z ok. urodzin i imienin, siostry Alicję i Helenę, całą rodzinę o 

błogosławieństwo Boże oraz za ++ męża Mariana i syna Krzysztofa o łaskę nieba. 

23.04.2021 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO 

PATRONA POLSKI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (20). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (12). 

17:30 Za + Margit Kocińską – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc.  Za ++ dziadków Zygmunta i Mariannę Feliszek, Piotra i Katarzynę Krupa. 

24.04.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. FIDELISA Z SIGMARINGEN, PREZBITER I MĘCZENNIK 
7:00 W int. Joanny Majka z ok. 81. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc.  Za + Józefa Hlipka – gregorianka (21). 

17:30 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (13). 

25.04.2021 NIEDZIELA – TRZECIA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA 

8:00 Za ++ męża Stanisława Dworskiego, rodziców i teściów. 

Konc. Za + Ludwikę Kaliciak w 30. dzień po śmierci – int. od znajomych. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (22). 

10:00 W int. Macieja Macyka z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę 

Anioła Stróża. 

11:30 W int. o. Tymoteusza z ok. urodzin – int. od FZŚ 

Konc. W int. Agnieszki i Wojciecha Kolano z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za 

wszelkie łaski oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. W int. Urszuli i Jerzego z ok. 40. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz 

z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie oraz za ++ rodziców z obu stron o 

łaskę nieba. 

17:30 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (14). 

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 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Drugą Niedzielę Wielkanocną, 

Biblijną i Tydzień Biblijny 

18. 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 18-25.04.2021 

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. 

Dziś niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 13. Tydzień Biblijny, którego 

motywem przewodnim są słowa z Ewangelii według św. Jana: Jam jest chleb 

życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łakną; a kto we mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie. Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego zachęca nas do 

pochylenia się nad lekturą Ewangelii według św. Marka. Znajdźmy czas i 

włączmy się choć przez chwilę w powszechne rozważanie Słowa Bożego. 

Dziś zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele. Dziękujemy za 

wszelkie ofiary. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne. 

W poniedziałek o godz. 17:30 msza św. za wstawiennictwem św. Józefa w 

int. małżeństw naszej parafii ze świadectwem małżonków. Przed mszą św. 

można zgłosić imiona małżonków, za których będziemy się modlić. 

W czwartek po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 19:00. 

W piątek o godz. 18:30 informacyjne spotkanie dla rodziców dzieci 

komunijnych oraz rozdanie pamiątek komunijnych i odbiór ostatnich szat. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 8:00 pierwsza 

spowiedź dzieci komunijnych. 

Prosimy, by w kościele zachowywać dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Jezu, Słowo Życia, napełnij nas swoją łaską, byśmy posileni Chlebem tego 

Słowa, zawsze kroczyli Drogą Światłości. 

 

Żegnamy naszych zmarłych: Margit Kocińska (1945), Stanisław Kurkowski 

(1940) oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci.  na wieki. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


TYDZIEŃ BIBLIJNY I NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 

W niedzielę 18 kwietnia po raz piąty odbywa się narodowe Czytanie Pisma 

Świętego. Wydarzenie, które honorowym patronatem objęli Przewodniczący 

KEP i Premier RP, będzie początkiem XIII Tygodnia Biblijnego, któremu w tym 

roku towarzyszą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Narodowe 

Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do programu 

duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę Eucharystii jako 

Wieczerzy Pańskiej. Chrystus zaprasza wszystkich swoich uczniów, aby podczas 

tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii 

i Eucharystii. 

Specyfiką tegorocznych obchodów powinno być rodzinne i osobiste czytanie 

Pisma Świętego. Biorąc do ręki Ewangelie z umiłowaniem i szacunkiem 

bierzemy do ręki Ciało Chrystusa. Dla naszych dusz i naszego myślenia 

Ewangelia jest potrzebna jak tlen podtrzymujący życie i dający perspektywę 

chrześcijańskiego dynamizmu i zaangażowania. 

Zwrócił uwagę, że życie Chrystusa nadaje ponadczasowy wymiar ludzkiej, 

ograniczonej, zagrożonej egzystencji, co ma szczególne znaczenie w obecnej 

dobie pandemii. Dziś z powodu pandemii mamy kłopoty z Komunią 

eucharystyczną, zatem komunię duchową możemy dopełnić – i to w bardzo 

głęboki sposób – komunią polegającą na przyjmowaniu tej świętej obecności 

zmartwychwstałego Chrystusa pod postacią słów Ewangelii. 

Teksty homilii i konferencji, które trafiły do parafii podkreślają, że wzajemna 

miłość wierzących i uczestników Wieczerzy Pańskiej stanowi najbardziej 

podstawowy warunek godnego uczestnictwa we Mszy św. Jest to nawiązanie do 

nowego przykazania Pana Jezusa: „byście się wzajemnie miłowali”. 

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne 

im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez 

Konferencję Episkopatu Polski. 

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w 

świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie 

duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i 

katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. 

Przypomnijmy, że w Kościele powszechnym obchodzona jest od dwóch lat 

Niedziela Słowa Bożego. Papież ogłosił ją w Liście Apostolskim w formie Motu 

Proprio „Aperuit illis” wydanym 30 września 2019 r. Inicjatywa ma służyć temu, 

„aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. 

Dokument został podpisany w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima, który 

przetłumaczył Pismo święte z greki na łacinę. Niedziela Słowa Bożego 

obchodzona jest w III niedzielę okresu zwykłego. W tym roku był to 24 stycznia. 

Franciszek wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, 

ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Wskazuje 

na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo 

czasu na jej przygotowanie. Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący 

Dzieła Biblijnego w Polsce oraz Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 

EWANGELIA WG ŚW. MARKA 

Marka, któremu najstarsza tradycja chrześcijańska przypisuje autorstwo 

drugiej po aramejskiej Ewangelii Mateusza, zwykło się utożsamiać z Janem 

Markiem, synem Marii i krewnym Barnaby. Razem towarzyszyli Pawłowi w 

jego podróży misyjnej do Perge w Pamfilii. Podczas drugiej podróży Pawła, po 

nieudanej próbie dołączenia się do Apostoła, osiadł Marek z Barnabą na Cyprze. 

Potem jednak znów jest przy boku Pawła jako wierny jego pomocnik. 

Z 1 P 5,13 wynika, że w Rzymie również zetknął się Jan Marek z Piotrem, 

którego katechezę Marek spisał w Ewangelii. W katechezie apostolskiej 

szczegółowo opisuje bowiem zdarzenia, w których bierze udział Piotr. Marek 

opuszcza - prawdopodobnie na życzenie Piotra - epizody przedstawiające 

Apostoła w pozytywnym świetle, a opisuje dokładnie potrójne zaparcie się Piotra 

i upomnienia udzielane Apostołowi przez Chrystusa. 

Ewangelia przeznaczona jest dla chrześcijan nie obeznanych z Palestyną jako 

krajem ani z językiem żydowskim. Zawiera bardzo mało mów Jezusa. 

Szczegółowe są w niej relacje o czynach Jezusa. Marek jest świadkiem tego, co 

widział i słyszał. Dominuje myśl następująca: Jezus jest prawdziwym Synem 

Bożym. Dość znamienne są dla Ewangelii Marka nakazy Jezusa, by nie 

wyjawiano Jego Boskiej mądrości i cudotwórczej mocy. 

Ewangelia Marka zredagowana między 60 a 70 rokiem uchodzi z najstarszą, 

przynajmniej w większości podawanego przez nią materiału, i dlatego stanowi 

jedno z dwu zasadniczych źródeł dla Ewangelii późniejszych. 

Sięgnijmy w tym tygodniu do tego bogato zastawionego Stołu Słowa Bożego. 

INTENCJE MSZALNE 18-25.04.2021 

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. 

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

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). 

19.04.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Beaty i Grzegorza z ok. urodzin oraz dzieci Magdaleny i Juliusza z 

podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (16). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (30). 


