
17.05.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. PASCHALISA BAYLONA, ZAKONNIKA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (15). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (1). 

17:30 W int. Zofii Gryglik z ok. imienin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 

Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Mariannę i Wacława Mirocha o łaskę nieba. 

18.05.2021 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (2). 

17:30 W int. o. Bronisława i o. Tobiasza z ok. 30. rocznicy kapłaństwa z podziękowaniem 

Bogu za dar powołania oraz z prośbą o wierność Chrystusowi Najwyższemu 

Kapłanowi – int. od FZŚ (Te Deum). 

Konc. Za ++ Ludwikę, Józefa i Tadeusza Kaliciak o dar nieba dla nich – int. od rodzin 

Przeworskich i Kotylak. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (16). 

19.05.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (17). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (3). 

17:30 W int. o. Igora i o. Augustyna z prośbą o błogosławieństwo w życiu kapłańskim i 

zakonnym – int. od FZŚ. 

Konc. Za wstawiennictwem św. Józefa w int. małżeństw naszej parafii o trwanie w miłości i 

wierności sakramentalnej. 

20.05.2021 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITERA 
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (4). 

17:30 Za + Patryka Pszenicznego w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (18). 

21.05.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (19). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (5). 

17:30 W int. Joanny i Tomasza Andruszkiewicz z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu 

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

22.05.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (20). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (6). 

17:30 Za wstawiennictwem św. Rity w int. Rity Mularczyk z ok. imienin o dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Patronki. 

Konc. Za + żonę Łucję Sroczyńską w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

23.05.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (7). 

9:30 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin z prośbą o wierne trwanie przy 

Jezusie Eucharystycznym. 

11:00 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin z prośbą o wierne trwanie przy 

Jezusie Eucharystycznym. 

17:30 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (21). 

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 Siódmą Niedzielę Wielkanocną 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

16. 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 16-23.05.2021 

Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Dziś zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele – dziękujemy za 

złożone ofiary. Nabożeństwo majowe: w soboty i niedziele o godz. 17:00, od 

poniedziałku do piątku o godz. 18:00. 

Uwaga dzieci i rodzice komunijni! 

- próba dzieci i spotkanie dla rodziców o godz. 18:30: 

w poniedziałek dla grupy z godz. 9:30 

we wtorek dla grupy z godz. 11:00 

- w piątek o godz. 9:00 prosimy wolnych rodziców do pomocy w 

przygotowaniu kościoła 

- w sobotę o godz. 8:00 spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin 

- po spowiedzi prosimy rodziców do pomocy przy dekoracji kościoła. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 17:30 msza św. w int. 

małżeństw – przed mszą św. do modlitwy zgłosić można imiona małżonków. 

W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 

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

W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Pierwsza 

Komunia Święta w naszej Parafii. W związku z tym nastąpi zmiana godzin mszy 

św. Msze św. dla dzieci komunijnych i ich rodzin o godz. 9:30 i 11:00. W 

kościele będą mogły być dzieci, ich rodzice, rodzeństwo i chrzestni. Pozostałych 

gości prosimy o pozostanie przed kościołem, gdzie będzie nagłośnienie. 

Parafian nie związanych z tą uroczystością zapraszamy na msze św. w sobotni 

wieczór o godz. 17:30 oraz w niedzielę o godz. 8:00 i 17:30. 

Dziękujemy za wspólna modlitwę w Dni Krzyżowe i za przygotowanie miejsc 

modlitwy. 

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

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Usiłujmy zachowywać jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój i 

przyzywajmy Go tych dniach, by Duch Święty zagościł w naszych sercach z 

siedmiorakim darem swojej łaski. 

ŚW. LEON WIELKI O TAJEMNICY WNIEBOWSTĄPIENIA 

Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj 

upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego 

pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza. 

Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy 

widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad 

wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad 

zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn 

Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i 

naszym wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj 

bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się 

wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem 

zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci 

swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza. 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA I KOMUNIA ŚWIĘTA WIELKANOCNA 

Choć Okres Wielkanocny kończy się w Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego to czas Komunii Wielkanocnej zakończy się dopiero tydzień 

później – w Uroczystość Najświętszej Trójcy - w tym roku 30. maja. 
Drugie przykazanie kościelne mówi nam: Przynajmniej raz w roku przystąpić 

do Spowiedzi Świętej. Raz w roku. Ale kiedy? I to wyjaśnia nam trzecie 

przykazanie: Przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, przyjąć 

Komunię Świętą. 

Żeby godnie przyjąć Komunię Świętą trzeba być w stanie łaski uświęcającej, 

a więc należałoby przystąpić do Spowiedzi. Ten czas wielkanocnej spowiedzi 

trwa zawsze od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Jest to takie 

minimum, które każdy katolik powinien spełnić. 

POLACY W KRYZYSACH ZAWSZE ZWRACALI SIĘ KU BOGU I MATCE BOŻEJ 

Sam kryzys covidowy to nie tylko kwestia reżimu sanitarnego, szczepionek 

czy walki z zachorowaniami. Istnieje przede wszystkim aspekt psychologiczny, 

czy raczej – duchowy. Pojawiło się zwątpienie na skutek zachwiania się 

dotychczasowych struktur porządku doczesnego. Ludziom wydawało się, że 

będziemy żyć w dobrobycie, pokoju i szczęściu. Tymczasem nagle pojawia się 

wirus, są zakażenia, panika wzmacniana jest przez media i polityków, którzy 

przy tej okazji mają swoje cele do zrealizowania. To spowodowało ogromne 

rozchwianie mentalne ludzi oraz dużo zwątpienia wśród wiernych. 

Polacy zwykle szukali ratunku w Bogu. W przypadku zagrożeń i kataklizmów 

zwracaliśmy się zawsze do fundamentu porządku doczesnego i nie tylko, do 

tego, kto stworzył ten fundament, czyli do Pana Boga. 

Polska, jako kraj oddany Matce Bożej, w takich trudnych sytuacjach 

odwoływała się zawsze do tej, która jest Królową Polski i która miała nas zawsze 

w swojej opiece. Obecnie wydaje się, jakby o tym zapomniano. 

Trzeba nawiązać do tego, co powiedziała Matka Boża w Fatimie i na innych 

miejscach objawień. Wzywała ludzi do pokuty, nawrócenia, przypomnienia 

sobie, co tak naprawdę jest ich celem. A jest nim zbawienie duszy i życie w 

wieczności z Panem Bogiem, a nie ta doczesność, która trwa kilkadziesiąt lat i 

potem się kończy. Budowanie raju na ziemi ostatecznie kończy się tym, że ten raj 

zamienia się w piekło, jak wielokrotnie przerabialiśmy w historii… 

Wróćmy do Boga, a On zwróci się ku nam. Wówczas doświadczymy Jego 

Oblicza, które wzmocni wiarę, przywróci nadzieje i rozpali miłość. Bóg nas nie 

zawiedzie. Maryja będzie zawsze kochającą Matką. 

ŚWIĘTA RITA Z CASCII 

Wspomnienie liturgiczne św. Rity przypada w dniu 22 maja. Jest ona patronką 

spraw trudnych i beznadziejnych, osób chorych, rannych, poniżanych, 

problemów małżeńskich i matek. 

Zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Rity! 

Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko 

gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie 

wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko 

cierpień ukochanego Pana. 

Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego 

niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi 

mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie 

beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. 

Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie … (wymienić ją). 

Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę 

cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z 

Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 16-23.05.2021 

16.05.2021 NIEDZIELA – SIÓDMA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 

8:00 O trwałość węzłów sakramentu małżeństwa i świętość rodzin naszej parafii – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców. 

10:00 Za ++ Zofię i Józefa Lenius z prośbą o łaskę nieba. 

11:30 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (14). 

17:30 Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Śliwka w 17. i 14. rocz. śmierci, Jolantę Marzec w 2. 

rocz. śmierci oraz z rodziny o łaskę nieba dla nich. 


