
INTENCJE MSZALNE 25.04-2.05.2021 

25.04.2021 NIEDZIELA – CZWARTA 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. 

Sakrament chrztu św.: Jakub Jędrzejewski. 

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

26.04.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (23). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (15). 

17:30 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

27.04.2021 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 (16). 

17:30 Za ++ męża Stanisława Radłowskiego, rodziców, teściów i szwagra Bronisława. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (24). 

28.04.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (17). 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (25). 

Konc. Za + Marię Szadurską – int. od uczestników pogrzebu. 

29.04.2021 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA 

KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY 
7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (18). 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (26). 

30.04.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (27). 

17:30 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (19). 

1.05.2021 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA 

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. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (20). 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (28). 

2.05.2021 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKANOCNA 

8:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (14). 

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

10:00 Za + Kazimierę Wójcik w 30. dzień po śmierci i jej męża Kazimierza. 

11:30 W int. Brygidy z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na dalsze lata życia. 

17:30 Za + Tadeusza Kamińskiego w rocz. śmierci o radość nieba dla niego. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Czwartą Niedzielę Wielkanocną, Dobrego Pasterza 

i Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele 

25. 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 25.04-2.05.2021 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 

Dziś o godz. 17:00 nieszpory niedzielne. 

W poniedziałek i we wtorek o godz. 18:00 w kościele spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania. Prosimy o przybycie na jedno ze spotkań do 

wyboru uczniów klas siódmych oraz zgłoszonych do przyjęcia sakramentu 

dojrzałości. 

W czwartek po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 19:00. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca i Święto Pracy – o godz. 6:30 Godzinki ku czci 

Matki Bożej. O godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie 

modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic. Odwiedziny chorych odbędą się w 

sobotę 8. maja. 

W tym dniu rozpoczniemy nabożeństwo majowe: w soboty i niedziele o 

godz. 17:00, od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Zachęcamy do modlitwy 

przez orędownictwo Matki Bożej. 

Prosimy, by w kościele zachowywać dystans 1,5 metra oraz zakrywać usta i 

nos. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, obdarz hojnie swym życiem chrześcijańskie 

rodziny, żeby mogły być gorliwe w wierze i służbie Kościołowi. 

Żegnamy naszych zmarłych: Maria Szadurska (1935) 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/


ŚWIATOWY DZIEŃ I TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA 
Święty Józef jest postacią niezwykłą, a jednocześnie „tak bliską ludzkiej 

kondycji każdego z nas”. Nie był sławny i nie zwracał na siebie uwagi. A jednak, 

poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach Boga. 

Bóg patrzy na serce i w św. Józefie rozpoznał serce ojca, zdolne do dawania i 

odradzania życia w codzienności. Do tego zmierzają powołania: do rodzenia i 

odradzania życia każdego dnia. Pan pragnie kształtować serca ojców, serca 

matek: otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, 

współczujące w pocieszaniu smutków i mocne, aby umacniać nadzieje. Tego 

właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza dzisiaj, w 

czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, które rodzą niepewność i lęk. 

Św. Józef sugeruje nam trzy słowa klucze dotyczące powołania każdego z nas. 

Pierwszym z nich jest sen-marzenie. Wszyscy w życiu marzą o spełnieniu. I 

słuszne jest karmienie wielkich oczekiwań, wzniosłych perspektyw, których nie 

są w stanie zaspokoić ulotne cele, takie jak sukces, pieniądze czy rozrywka. 

Jedynie liczy się miłość. To ona nadaje sens życiu i objawia jego tajemnicę. 

Ewangelie opowiadają o czterech snach. Były to boskie wezwania. Po każdym 

śnie Józef musiał zmieniać swoje plany i podjąć wyzwanie, aby dostosować się 

do tajemniczych planów Boga. Ufał do końca. Istotnie, sny doprowadziły Józefa 

do wydarzeń, których nigdy by sobie nie wyobraził. Pierwszy zachwiał jego 

zaślubinami, ale uczynił go ojcem Mesjasza; drugi zmusił go do ucieczki do 

Egiptu, ale ocalił życie jego rodziny. Po trzecim, który zapowiadał powrót do 

ojczyzny, czwarty zmusił go do ponownej zmiany planów, kierując z powrotem 

do Nazaretu, w którym Jezus miał rozpocząć głoszenie królestwa Bożego. We 

wszystkich tych wstrząsach zwyciężała odwaga podążania za wolą Bożą. 

Tak dzieje się w powołaniu: Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do 

dawania i przekraczania siebie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko ufne poddanie 

się łasce, odłożenie na bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie 

powiedzieć Bogu „tak”. 

Drugim słowem charakteryzującym drogę św. Józefa i jego powołania jest 

służba. Ewangelie ukazują, że on we wszystkim żył dla innych, a nigdy dla 

siebie. Święty lud Boży nazywa go przeczystym oblubieńcem, ujawniając w ten 

sposób jego zdolność do miłowania, bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie. 

Uwalniając miłość od wszelkiego zawłaszczenia, otworzył się w istocie na 

jeszcze bardziej owocną służbę: jego pełna miłości troska objęła całe pokolenia. 

Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju 

dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też 

dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice 

ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać 

nieszczęście, smutek i frustrację”. 

Piękny wzór życia chrześcijańskiego dajemy, kiedy nie dążymy uparcie do 

realizacji swoich ambicji i nie pozwalamy, by  paraliżowały nas nasze tęsknoty, 

ale troszczymy się o to, co Pan, powierza nam za pośrednictwem Kościoła! 

Wtedy Bóg wylewa na nas swojego Ducha, swą kreatywność, i czyni cuda. 

Trzeci aspekt to wierność. Józef jest „człowiekiem sprawiedliwym”, który w 

pracowitym milczeniu każdego dnia wytrwale trzyma się Boga i Jego planów. W 

szczególnie trudnym momencie zaczyna „rozważać wszystko”. Nie daje się 

opanować pośpiechem, nie ulega pokusie podejmowania pochopnych decyzji, nie 

podąża za instynktem, nie żyje chwilą. Wszystko cierpliwie pielęgnuje. Wie, że 

życie można zbudować tylko dzięki stałej gotowości do wielkich decyzji. 

Powołanie dojrzewa jedynie poprzez wierność każdego dnia. Ta wierność jest 

tajemnicą radości. W domu w Nazarecie, jak mówi hymn liturgiczny, panowała 

„nieskazitelna radość”. Była to codzienna i przejrzysta radość prostoty, radość 

odczuwana przez tych, którzy cenią to, co się liczy: wierną bliskość wobec Boga 

i bliźniego. Jakże byłoby pięknie, gdyby ta sama prosta i promienna atmosfera, 

skromna i pełna nadziei, przenikała seminaria, instytuty zakonne, parafie! 

Takiej radości życzę wam, bracia i siostry, którzy wielkodusznie uczyniliście 

Boga marzeniem waszego życia, aby Jemu służyć w braciach i siostrach 

powierzonych waszej trosce, poprzez wierność, która już sama w sobie jest 

świadectwem, w epoce naznaczonej przemijającymi wyborami i emocjami, które 

gasną, nie pozostawiając radości. Niech św. Józef, opiekun powołań, towarzyszy 

wam z ojcowskim sercem! Franciscus, papież 

MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, obdarz hojnie swym życiem chrześcijańskie 

rodziny, żeby mogły być gorliwe w wierze i służbie Kościołowi. 

Dobry Pasterzu, który złożyłeś w ofierze swoje życie, żeby wszyscy mogli 

mieć życie, obdarz wspólnotę wierzących rozproszonych po całym świecie, 

obfitością Twego życia i uczyń zdolnymi do świadczenia o nim wobec innych. 

Panie Jezu, obdarz szczodrze swym życiem wszystkie osoby konsekrowane, 

które poświęciły się Tobie, w służbie Kościołowi, uczyń je szczęśliwymi w 

poświęceniu. Niech ich przykład otworzy inne serca, by usłyszały Twoje 

wezwanie i podążyły za nim. 

Panie Jezu, obdarz hojnie swym życiem chrześcijańskie rodziny, żeby mogły 

być gorliwe w wierze i służbie Kościołowi, sprzyjając tym samym rodzeniu się i 

rozwojowi nowych powołań kapłańskich i zakonnych. 

Panie Jezu, obdarz szczodrze swoim życiem wszystkich ludzi, zwłaszcza 

młodych mężczyzn i kobiety, których wezwałeś na swoją służbę; oświeć ich 

decyzję, pomóż w trudnościach, podtrzymuj w wierze, obdarz ich gotowością i 

odwagą ofiarowania swego życia, za Twoim przykładem, żeby inni mogli 

otrzymać życie. Amen. 


