
24.05.2021 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (22). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (8). 

17:30 W int. Leona Chirowskiego z prośbą o dary Ducha Świętego podczas egzaminów. 

Konc. Z ok. Dnia Matki za + Zuzannę Hryniewicz. 

25.05.2021 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 + Annę Czeglik w rocznicę śmierci o łaskę nieba. 

17:30 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (9). 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (23). 

26.05.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, PREZBITERA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (24). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (10). 

17:30 Za + Józefa Gicelman w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ ojca Gerharda w 13. rocz. śmierci, babcię Annę w dniu jej urodzin, ciocię Ritę 

w 9. rocz. śmierci o radość nieba dla nich. 

27.05.2021 CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 

KAPŁANA 
7:00 W int. Krystyny Kuchta z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski Boże oraz z 

prośbą o Jego błogosławieństwo. 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (11). 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (25). 

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

Konc. Za + Monikę Gwóźdź w 2. rocz. śmierci, rodziców Różę i Józefa, dziadków 

Franciszkę i Wiktora i pokrewieństwo z obu stron o radość wieczną dla nich. 

28.05.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (26). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (12). 

17:30 W int. Ewy Chmielewskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Andrzeja z podziękowaniem za 

otrzymywane łaski oraz z prośbą o łaskę wiary. 

29.05.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 W int. Antona Machnika z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (27). 

Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (13). 

13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Katarzyna Klimas i Patryk Getka. 

17:30 Za ++ Stanisława Grasza , Mariana i Irenę Bechaj. 

30.05.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

8:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (14). 

10:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (28). 

11:00 Za ++ Jana, Józefa i Ludwika Izydorczyk. 

17:30 Za + Zbigniewa Biedrzyckiego. 

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 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

23. 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 23-30.05.2021 

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

Dziś dzień Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Po raz pierwszy w 

pełni we mszy św. uczestniczy 54. dzieci. 

Nabożeństwo majowe w soboty i niedziele o godz. 17:00, od poniedziałku do 

piątku o godz. 18:00. 

Biały Tydzień dla dzieci od poniedziałku do piątku. W tym czasie 

nabożeństwa majowe oprócz środy połączone będą ze mszą św. wieczorną. 

Spotkania katechumenów do wyboru w poniedziałek lub we wtorek w 

kościele o godz. 18:30. 

W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 

Zachęcamy do uczestnictwa we mszy św. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna z udziałem dzieci komunijnych. 

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 Trójcy Przenajświętszej. W tym dniu 

kończy się czas spowiedzi św. i komunii św. wielkanocnej. 

Dziękujemy za ofiary na inwestycje w naszej parafii. W ubiegłą niedzielę 

złożono na ten cel kwotę 2533,50 zł i 5 €. 

Posiedzenie Rady Parafialnej w poniedziałek 31. maja o godz. 18:30 w 

ogrodzie klasztornym. Serdecznie zapraszamy. 

Informujemy, że Rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w 

uroczystość Bożego Ciała 3. czerwca o godz. 9:00. Spowiedź św. dla dzieci 

rocznicy i ich rodzin w środę 2. czerwca od godz. 17:00. 

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

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Duchu Święty, Duchu Ogniu, Duchu Światło, Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij 

płomień Twojej łaski. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


PREZENTY OD BOGA DAROWANE W DUCHU ŚWIĘTYM 

Każdy lubi otrzymywać i dawać osobom bliskim prezenty jako wyraz pamięci 

i miłości. Można by wręcz powiedzieć, że miłość mierzy się darem. 

Niekoniecznie dary muszą mieć charakter materialny: często darem dla innego 

może być dany mu czas, towarzyszenie w cierpieniu czy modlitwa za niego. 

Trudno sobie wyobrazić, że mniej hojny w obdarowywaniu mógłby być sam 

Bóg, źródło miłości i dobra.   

Katechizm Kościoła Katolickiego 

przypomina wiernym między innymi o 

darach i owocach Ducha Świętego. 

Czytamy w nim że „życie moralne 

chrześcijan jest podtrzymywane przez 

dary Ducha Świętego. Są one trwałymi 

dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha 

Świętego” (KKK 1830). Tradycja Kościoła odwołując się do proroka Izajasza (Iz 

11,2) wymienia siedem darów Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, 

męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Dopełniają one i udoskonalają 

cnoty tych, którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi wobec natchnień 

Bożych (KKK 1831). 

Każdy chrześcijanin powinien jednocześnie przynosić owoce Ducha 

Świętego. Jest to dowód na bliską więź z Chrystusem i pełne poddanie się Jego 

wpływowi. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i 

czystość to jakby codzienny rachunek sumienia z tego, jak przeżywamy swoje 

życie względem miłującego Boga i drugiego człowieka żyjącego obok nas. 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego warto przypomnieć sobie te znaki 

działania Bożej łaski i prosić o nie, by przyjmując je wydawać dobre owoce 

codziennego nawrócenia. 

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ DNIA 23. MAJA 2021 R. PRZYSTĄPIĄ: 

Podczas mszy św. o godz. 9:30: Białas Lilianna, 

Borawska Weronika, Borowiec Magdalena, Chomiński 

Alex, Chrost Paweł, Daszek Jan, Dorobisz Maksymilian, 

Druzic Julia, Dudek Vanessa, Erfurt Dawid, Geremek Julia, 

Giersz Mikołaj, Giza Natalia, Głowacka Jessika, Groborz 

Wiktor, Grzybalski Leon, Horodecka Lena, Jabłoński Piotr, 

Jakubik Regina, Kałuski Szymon, Komenda Kacper, Krauze 

Łucja, Kwiatkowska Syntia, Legierska Antonina, Lesznar Kacper, Reda Kacper, 

Zyzańska Emilia. 

Podczas mszy św. o godz. 11:00: Klawender Paulina, Macyk Maciej, 

Makowska Zuzanna, Malik Stanisław, Miodek Mateusz, Ostrowska Elżbieta, 

Parzych Jakub, Parzych Wojciech, Pielichowski Mateusz, Pilski Filip, Popławski 

Szymon, Pytka Filip, Pytka Wiktor, Rduch Filip, Skowron Sonia, Szaniewski 

Paweł, Szymczyk Julia, Tomasik Łukasz, Tomaszewska Alicja, Tomaszewski 

Dawid, Wacek Adam, Walczyk Mateusz, Więzik Michał, Witt Natalia, 

Zgryźniak Nikolas, Zdziebło Zuzanna, Zmysłowska Hanna. 

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest 

stan łaski uświęcającej. Ważne jest, aby nie zapominać o realnej obecności 

Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Postawa zewnętrzna podczas 

przyjmowania komunii św. musi odpowiadać czci wobec największych i 

najświętszych tajemnic naszej wiary. 

Podchodząc do Komunii świętej należy pamiętać o odpowiedniej postawie 

ciała – stojącej lub klęczącej. Biskupi polscy zalecają przy tym procesyjne 

podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – 

pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności. Przyjmowanie 

komunii św. zawsze powinno odbywać się w sposób nabożny, godny i spokojny, 

z jednej strony bez ostentacyjnego demonstrowania własnej pobożności, z 

drugiej zaś bez obojętności i lekceważenia wobec realnej obecności Chrystusa 

pod postaciami chleba i wina. Ci, którzy przystępują do ołtarza Ciała Pańskiego 

stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano 

lub – jeśli nie mogą – przynajmniej wykonać skłon. 

Dnia 9 marca 2005 roku biskupi jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii 

świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, 

gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki 

sposób udzielić. Każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien 

pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy 

przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed 

kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno 

odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. 

Podczas udzielania komunii szafarz ukazuje przystępującemu wiernemu 

hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen, 

i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie. 

INTENCJE MSZALNE 23-30.05.2021 

23.05.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – PIERWSZA KOMUNIA 

ŚWIĘTA 

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). 


