
17:30 Za + Annę Broncel w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + męża, ojca i dziadka Włodzimierza w 2. rocz. śmierci o radość nieba i pokój 

duszy. 

6.05.2021 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

FILIPA I JAKUBA 
7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (25). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Katarzyna Wybierek i Przemysław Leśnyczyk. 

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o 

liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – 

int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Ludwikę Kaliciak – int. od rodzin Przeworskich i Kotylak. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (4). 

7.05.2021 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (26). 

Konc.  Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (5). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za ++ męża Romana Wojakowskiego, teściów oraz z rodziny Koperskich. 

Konc. W int. zbiorowej: 
W intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach oraz za Kościół Święty – 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. 

8.05.2021 SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO 

PATRONA POLSKI 

7:00 Za + żonę, mamę i babcię Stanisławę Żak w dniu imienin o łaskę nieba. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (6). 

17:30 W int. mieszkańców Gliwic o błogosławieństwo i Opatrzność Bożą. 

Konc. Za + ojca Pawła Domin w rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Stanisławę, Stanisława i Czesława Radłowskich z ok. imienin, aby za 

wstawiennictwem św. Patrona dostąpili łaski nieba. 

9.05.2021 NIEDZIELA – SZÓSTA WIELKANOCNA 

8:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (7). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (28). 

10:00 Za ++ rodziców Justynę i Stefana Górskich, Kazimierę i Franciszka Kałużnych, 

rodzeństwo, pokrewieństwo, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące, aby dobry Bóg 

obdarzył ich łaską życia wiecznego w niebie. 

11:30 W int. Ireny Fangor z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na kolejne lata 

życia (Te Deum). 

Konc. Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania 

do tych Wspólnot. 

17:30 Za + Teresę Małota o łaskę nieba. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Piątą Niedzielę Wielkanocną 

2. maja 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 2-9.05.2021 

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. 

Dziś i przez cały maj 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. 

W poniedziałek przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej i 

Głównej Patronki Polski. Msze święte w tym dniu o godz. 9:00 w int. Ojczyzny 

oraz 17:30. Nabożeństwo majowe w tym dniu o godz. 17:00. 

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

komunią św. pod dwiema postaciami. O godz. 20:00-21:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią i intencją zbiorową. 

W sobotę przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

głównego Patrona Polski. O godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Od godz. 

8:00 odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. z udziałem FZŚ i RMF. 

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

nos. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Miej w opiece Naród cały, który żyje dla Twej chwały, Maryjo! 

Żegnamy naszych zmarłych: Rosemarie Turbakiewicz (1939), Jerzy 

Drążczak (1951), Józef Gicelman (1946), Patryk Pszeniczny (1989) 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 

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i 

Królową. Bolesław Chrobry miał wystawić w Sandomierzu kościół pod 

wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, 

przez Matkę Bożą, ku Jej czci wystawił okazałą świątynię w Krakowie „na 

Piasku”. Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił ku czci 

Najświętszej Maryi Panny kaplicę (zwaną Zygmuntowską), która jest zaliczana 

do pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy wprowadził zwyczaj 

odprawiania Rorat w Adwencie. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod 

Wiedniem dał wojskom imię Maryi. Na tę pamiątkę papież bł. Innocenty XI 

ustanowił święto Imienia Maryi (obchodzone do dziś 12 września w rocznicę 

wiktorii wiedeńskiej). Maryja była także Patronką polskiego rycerstwa. Stefan 

Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Maryja. Tadeusz Kościuszko 

swoją szablę poświęcił w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie. Na 

palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie badania grobu znaleziono po 

wielu latach pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność Maryi). 

Także polscy święci uznawali Maryję za swą szczególną Opiekunkę. Św. 

Wojciech uratowany jako dziecko z ciężkiej choroby za przyczyną Matki Bożej 

został ofiarowany na służbę Panu Bogu. Znana jest legenda o św. Jacku (+ 1257), 

jak wynosząc z Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszał głos z 

figury: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. Figurę tę pokazują dzisiaj 

w kościele dominikanów w Krakowie. Ze śpiewem na ustach Salve Regina 

zginęli z rąk Tatarów bł. Sadok i jego 48 towarzyszy (1260). Bł. Władysław z 

Gielniowa napisał Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i kilka pieśni ku czci 

Matki Bożej. Św. Szymon z Lipnicy miał według podania umieścić w swojej celi 

napis: „Mieszkańcze tej celi, pamiętaj, byś zawsze był czcicielem Maryi”. W 

grobie św. Kazimierza znaleziono kartkę z własnoręcznie przez niego napisanym 

hymnem nieznanego autora Omni die dic Mariae (Każdego dnia sław Maryję). 

Św. Stanisław Kostka, zapytany z nagła, czy kocha Matkę Bożą, zawołał: 

„Wszak to Matka moja!”. Chętnie o Niej mówił, Ona to zjawiła mu się w 

Wiedniu, dała mu na ręce Dziecię Boże i uzdrowiła go cudownie. Jego śmierć 

poznano po tym, że nie uśmiechnął się, kiedy wetknięto mu w ręce obrazek 

Matki Bożej. Uprosił sobie u Matki Bożej, że przeszedł do nieba z ziemi w samą 

Jej uroczystość (15 sierpnia 1568 r.), podobnie jak św. Jacek (15 sierpnia 1257 

r.). 

Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów 

maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy 

utwór w języku polskim podaje się hymn Bogarodzica, napisany według 

większej części krytyków w wieku XIII, a według niektórych wywodzący się 

nawet z czasów św. Wojciecha. Od wieku XIV pojawiają się także w muzyce 

polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriańskich, 

liturgicznych. Powstają pierwsze pieśni w języku polskim. Od wieku XV 

pojawia się w Polsce muzyka wielogłosowa (polifonia). Od tego też wieku 

znamy kompozytorów, którzy pisali utwory ku czci Matki Bożej. Najdawniejsze 

polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już od wieku XI (Ewangeliarz 

Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tynieckie; figury i 

płaskorzeźby w kościołach romańskich). Największym i szczytowym 

arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Wita Stwosza z lat 1477-

1489, wykonany dla głównego ołtarza kościoła Mariackiego w Krakowie, 

zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. Jest to arcydzieło na miarę światową, 

należące do unikalnych. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane 

mariackimi - a więc poświęcone w sposób szczególny Maryi. 

A jak Ty czcisz Maryję?... Kim Ona jest dla Ciebie?... Papież Franciszek, 

Piotr naszych czasów przypomina nam dzisiaj: 

Pamiętając o ślubach, jakie wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w 

tych naszych trudnych czasach podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie Maryi i 

róbcie wszystko, co Jezus wam powie. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy 

każdemu i każdej z was, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu". 

Wołajmy często do naszej Matki i Królowej: Maryjo jestem przy Tobie, 

pamiętam o Tobie i czuwam. 

INTENCJE MSZALNE 2-9.05.2021 

2.05.2021 NIEDZIELA – PIĄTA WIELKANOCNA 

8:00 Za + Józefa Hlipka – gregorianka (29). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (21). 

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. 

3.05.2021 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ 

POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI – ŚWIĘTO NARODOWE 

9:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + Józefa Hlipka – gregorianka (30). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (22). 

17:30 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (1). 

4.05.2021 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (2). 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (23). 

17:30 W int. o. Floriana Malcherczyka z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 

życiu kapłańskim i zakonnym. 

Konc. Za + Łucję Radwańską. 

Konc. Za ++ Barbarę Mysiak w 2. rocz. śmierci oraz z rodzin Mysiak, Wiktor i Fischer. 

5.05.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (24). 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (3). 


