
5.04.2021 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

8:00 W int. franciszkanów z Gliwic z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej. 

10:00 W int. o. Augustyna z ok. urodzin – int. od Róż Różańcowych Rodziców. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (16). 

11:30 Za + Martę Ślęzak w 1. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św. Wiktor Van Bogya de Csepy, Kacper Zasadny. 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (2).   

6.04.2021 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (17). 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (3). 

7.04.2021 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (4). 

17:30 Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (18). 

8.04.2021 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (5). 

17:30 Za ++ rodziców Danutę i Bogusława Bidawskich. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (19). 

9.04.2021 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (6). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (20). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 
W int. błagalnej z prośbą o rozszerzanie się dzieła modlitwy rodziców za dzieci, by młode 

pokolenie otrzymywało przez to łaski i błogosławieństwo Boże – int. od Róż Różańcowych 

Rodziców. 

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

W int. Patrycji z prośbą o dary i światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

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

W int. Wiktorii i Pawła dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dojrzałość w 

podejmowaniu decyzji. 

W pewnej Bogu znanej intencji. 

10.04.2021 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 
7:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (7). 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (21). 

17:30 W int. Pascala z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, bezpieczeństwo, potrzebne 

łaski i opiekę Aniołów. 

Konc. W int. Dannyego z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, bezpieczeństwo, 

potrzebne łaski i opiekę Aniołów. 

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. 

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

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

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

Grzegorczyk i Smolka. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Niedzielę Wielkanocną 

Zmartwychwstania Pańskiego 

4. kwietnia 2021 roku 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA PARAFIAN I GOŚCI 

Po raz kolejny rozbrzmiewa przejmująca radością 

wieść, że Chrystus Zmartwychwstał. Nie dokonuje 

się to po raz kolejny, ale Kościół w dorocznych 

obchodach przypomina nieustannie kolejnym 

pokoleniom tę zasadniczą prawdę naszej wiary, która 

wydarzyła się raz i na zawsze. Zmartwychwstanie 

Chrystusa jest faktem poświadczonym przez Pismo 

święte i świadków naocznych. Św. Paweł pisze: 

„Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał daremne by było nasze nauczanie, 

próżna by była także nasza wiara”. A zatem gdyby odrzucić Zmartwychwstanie 

pozostały by jedynie daremność i bezowocność życia. 

Za nami Wielki Post. Była okazja, by uczestniczyć w rekolekcjach. Mieliśmy 

okazję otworzyć się na Słowo Boże. O. Waldemar przybliżył nam liczne uczty 

jakie miały miejsce po fakcie śmierci Jezusa. Jak różne były postawy 

zasiadających do Paschalnego stołu świątecznego. 

Podobnie jest i dzisiaj. Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania w różny 

sposób przeżywać będą wszyscy. Ci którzy bluźnią przeciw Jezusowi, którzy 

chcą go usunąć z życia. Ci, którzy najchętniej zatoczyliby ciężki kamień nad 

faktem zmartwychwstania, ci którzy postawiliby straż pilnującą Jezusowego 

Kościoła, by nie głosił prawdy. Będą też i obojętni na radość i nadzieję świąt 

wielkanocnych. Będą i tacy, którzy zechcą okazać pogardę i nienawiść do tego 

co Boże. Będziesz także Ty i Ja. 

Jak przyjmiesz znaną tobie nowinę, że Jezus żyje, że jest blisko, że pragnie 

dać się bez reszty w Eucharystii, że kocha Ciebie i mnie bezgranicznie. Jak 

odpowiesz na dary Boga dla nas. Tylko w świetle Zmartwychwstania w pełni 

rozbłyska nasze człowieczeństwo. Czym ono jest? To rozum, wola i miłość. 

Szukajmy dobra, a nie zła, lgnijmy do dobra i starajmy się ze wszystkich sił 

kochać Boga i bliźniego. Powstańmy z martwych razem z Chrystusem, niech 

ożyją serca szukających Boga. Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Życzą Franciszkanie 



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

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.04.2021 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 

Dziś niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Do soboty 

włącznie nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 

15:00. Nie będzie innych nabożeństw. 

W poniedziałek drugi dzień świąt Wielkanocnych. Msze św. w porządku 

niedzielnym. Zbiórka do puszek na KUL. 

W środę aż do zakończenia nauczania zdalnego nie będą odbywały się msze 

św. szkolne. Jednak dzieci i młodzież zapraszamy na msze św. zwłaszcza w 

niedziele. 

W czwartek po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 19:00. 

W piątek msza św. wieczorna w int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa oraz w intencji zbiorowej. Ze względu na Covid w redakcji TV 

Imperium do odwołania przerwane są transmisje z naszego kościoła. 

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

świąteczne odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę o godz. 8:00 msza św. z udziałem członków FZŚ i 

RMF. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kościele może przebywać 40 osób 

zachowujących dystans 1,5 m. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i godnym 

przeżywaniu świąt Wielkanocnych. 

Polecamy Gazetkę Parafialną z życzeniami dla Parafian i Gości. 

Niech radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem przeżywane w 

Eucharystii zaowocuje w relacjach z najbliższymi przy świątecznym stole. 

Żegnamy naszych zmarłych: Ludwika Kaliciak (1936), Łucja Hlipka (1937) 

oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci.  na wieki. Amen. 

CZAS CZUWANIA 

Celebracja tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana to szczyt 

moment roku liturgicznego – to celebracja najgłębszych tajemnic naszej wiary, 

nadziei i radości. Należymy do Chrystusa, Jego śmierć jest źródłem naszego 

życia, w Jego ranach jest nasze zbawienie, zmartwychwstaniemy, tak jak 

zmartwychwstał nasz Pan i Mistrz. On jest z nami przez wszystkie dni, oczekuje 

na nas w Najświętszym Sakramencie; pragnie, abyśmy do Niego należeli, byśmy 

towarzyszyli Mu w Getsemani, czuwając i otwierając przed Nim nasze serca. 

Pan Jezus znał cierpienia, jakie staną się Jego udziałem, boleść, jaka przeszyje 

serce Jego Matki, znał ciężar popełnianych grzechów i ludzkiej niewdzięczności, 

mrok spowijający świat; wiedział, że Jego ofiara przyniesie życie „wielu”, będą 

jednak i ci, którzy staną się winni krwi Chrystusowej, odrzucą Jego miłość, Jego 

pokój, Jego cierpienie. Znamy prawa przyjaźni z Panem, Jego naukę – każdy z 

nas musi objąć swój własny krzyż i podążać wąską drogą. Słabość uczniów w 

Getsemani przypomina nam o naszej własnej słabości, „Tak, jednej godziny nie 

mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40). To łagodne skarcenie, po którym sam 

Bóg daje nam następujące polecenie: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. 

W słabości to Chrystus jest naszą ucieczką, a modlitwa w Ogrójcu jest naszym 

ratunkiem: powinniśmy naśladować Go padając na kolana i podejmując 

modlitwę, także poprzez słowa „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się 

stanie!” Każdy z nas doświadczy opuszczenia, cierpienia, śmierci; boimy się 

samotności, braku pocieszenia, zdania na samego siebie, bezradności; przytłacza 

nas poczucie ciężaru naszych grzechów, świadomość ciemności spowijającej 

świat. Nie jesteśmy jednak zdani tylko na siebie, On jest z nami przez wszystkie 

dni, obmywa nas z win, leczy nasze rany, umacnia, karmi chlebem życia; On 

zwyciężył grzech, śmierć i świat. 

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 

INTENCJE MSZALNE 4-11.04.2021 

4.04.2021 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO  

20:00 Wigilia Paschalna W intencji Parafian. 

Konc. 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. Pawła Ciozaka z ok. 16 rocz. urodzin z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego 

Konc. Za + Bożenę Jabłońską – int. od rodziny 

Stępień. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (14). 

8:00 W int. Brygidy i Sławomira z ok. 5. rocz. ślubu z 

podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i łaski w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za + o. Idziego Wójcika. 

10:00 Za ++ Henrykę Serek w 4. rocz. śmierci, rodziców z obu stron oraz z rodziny Nawratów. 

Konc. Za + Piotra Popławskiego – gregorianka (15). 

11:30 Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Czupik, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

17:30 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (1). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

