
10.05.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. o zgodę, jedność i miłość małżeńską i rodzinną. 

Konc. Za + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (29). 

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

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (8). 

11.05.2021 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 + żonę Alicję Sławińską-Scheller – gregorianka (30). 

17:30 Za + Łucję Hlipka w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (9). 

12.05.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. LEOPOLDA MANDICIA, PREZBITERA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (10). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

Konc. Za + Józefa Gicelman – int. od uczestników pogrzebu. 

13.05.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z FATIMY 
7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (11). 

17:30 W int. Parafian czcicieli Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej z podziękowaniem za 

wszelkie łaski oraz z prośbą o Jej opiekę i wstawiennictwo u Boga. 

Konc. Za ++ Margit Kocińską w 30. dzień po śmierci, jej męża Stanisława oraz z rodzin obu 

stron. 

14.05.2021 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (12). 

17:30 Za ++ Ludwikę, Józefa i Tadeusza Kaliciak – int. od znajomych. 

Konc. Za + Stanisława Kurkowskiego – int. od sąsiadów. 

15.05.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY, POKUTNICY 

7:00 W int. Franciszka Kuchta z ok. Pierwszej Komunii Świętej z prośbą o wierne trwanie 

przy Jezusie Eucharystycznym. 

Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (13). 

17:30 Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i do Serca Pana Jezusa za ++ rodziców 

Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z prośbą o miłosierdzie Boże dla nich i 

łaskę zbawienia. 

Konc. Za + Zofię Milka o radość nieba. 

Konc. Za + Piotra Fabijana w rocznicę śmierci. 

Konc. Za ++ siostrę Annę, rodziców Plesnar i Gągol, szwagrów Jana i Franciszka. 

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. 

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 Szóstą Niedzielę Wielkanocną 

9. 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 9-16.05.2021 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. 

Dziś i przez cały maj nabożeństwo majowe: w soboty i niedziele o godz. 

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

W Dni Krzyżowe przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego modlimy 

się o błogosławieństwo Boże w pracy na roli oraz o urodzaje. W tych dniach o 

godz. 18:00 procesje błagalne i nabożeństwo majowe: 

w poniedziałek do Matki Bożej w ogrodzie sióstr Służebniczek; 

we wtorek do krzyża misyjnego i Matki Bożej w naszym ogrodzie; 

w środę do krzyża przydrożnego przy ul. Bł. Czesława. 

We wtorek w Kościele Parafialnym św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach przy 

ul. Radosnej 2 od godziny 19:00 jednorazowe spotkanie z naukami 

przedmałżeńskimi. Koszt uczestnictwa: 70,00 zł. od pary, zapisy telefonicznie 

numer w gablocie, Gazetce i na stronie (510 793 017). 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. W tym dniu kancelaria będzie 

nieczynna. 

W czwartek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. O 

godz. 17:30 msza św. w int. czcicieli Pani Fatimskiej oraz nabożeństwo fatimskie 

z procesją z figurą Matki Bożej. Do czwartku do 10:00 prosimy o kwiaty bzu do 

przystrojenia figury. O godz. 19:00 spotkanie on-line dla FZŚ, RMF i 

sympatyków duchowości franciszkańskiej. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele. 

Młodzież zapraszamy do udziału w pre-Festiwalu Życia. Termin spotkania to 

weekend 14-16 maja, a w programie wiele atrakcji, duchowych spotkań i 

radosnej integracji. Program i zapisy (do 12 maja) poprzez formularz, którego 

link znajduje się w wydarzeniu na Facebooku i Instagramie @jestesmy.w.domu. 

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

nos. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gazetkę Parafialną z odezwą Biskupa Gliwickiego dotyczącą 

święceń kapłańskich. 

Niech Bóg da i zachowa plony ziemi, by nikomu nie zabrakło chleba 

powszedniego i niech nam błogosławi. 

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO PRZED ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI W 2021 R. 

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu, 

Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, 

Umiłowani Diecezjanie! 

Życie Kościoła Powszechnego wyznacza nam czasy i zadania, którym 

musimy sprostać, a które jednocześnie są wyrazem naszego wzrastania pod 

czujnym okiem Dobrego Stwórcy. Jednym z przejawów dobroci Boga jest 

największy dar pozostawiony przez Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej 

Wieczerzy, a którym jest Eucharystia. Jak jednak miałaby się ona uobecniać 

przez wieki w życiu Kościoła, gdyby nie zastępy tych, którzy odpowiadali na 

Boże wezwanie do służby Kościołowi w kapłaństwie Chrystusa? To dzięki takim 

odważnym decyzjom wielu młodych ludzi, dziś możemy jeszcze się cieszyć 

korzystaniem z darów ołtarza, mimo że w wielu regionach świata brak kapłanów 

sprawia, iż Eucharystia staje się wydarzeniem rzadkim lub nawet niemożliwym. 

Jak co roku, zbliżająca się uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w naszej 

wspólnocie Kościoła gliwickiego, niesie nową nadzieję, w której biskupi i 

prezbiterzy pozyskają nowych współpracowników w służbie Bogu i Kościołowi. 

Po gruntownym przygotowaniu duchowym, latach studiów i pracy nad własną 

dojrzałością, sześciu młodych mężczyzn, przez moja posługę, otrzyma święcenia 

kapłańskie w stopniu prezbitera. 

W tym roku święcenia przyjmie sześciu kandydatów: 

Diakon Michał Dielehner z parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku 

Diakon Michał Jendrzok z parafii Matki Boskiej Matki Kościoła w Lisowie 

Diakon Krystian Kitowski z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Gliwicach-Bojkowie 

Diakon Adrian Kurzal z parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach 

Diakon Emanuel Polok z parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 

Diakon Dominik Swoboda z parafii Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w 

Pawonkowie. 

Podniosła uroczystość święceń prezbiteratu będzie miała miejsce w gliwickiej 

katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w wigilię Uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego, 22 maja br. o godzinie 9.30. Świadomi jesteśmy, że trwająca 

epidemia i związane z nią obostrzenia, nie pozwolą uczestniczyć w tej 

uroczystości wszystkim, którzy by tego pragnęli. Zachęcam jednak do duchowej 

łączności w tej wielkiej modlitwie Kościoła gliwickiego za nowych kapłanów 

oraz udziału w tym wydarzeniu za pomocą transmisji internetowej. 

Już teraz zwracam się z serdecznym słowem wdzięczności do rodziców, 

bliskich i przyjaciół naszych młodych kapłanów oraz wspólnot parafiach, w 

których się wychowali, a które przez lata kształtowały ich do podjęcia 

odpowiedzialnej decyzji pełnienia zadań, które zleca im Kościół. 

Wam drodzy młodzi przyjaciele, życzę wytrwałości w Chrystusowym 

kapłaństwie i wierności Jemu i Jego Kościołowi. 

Całą wspólnotę Kościoła gliwickiego, Czcigodnych Kapłanów, osoby życia 

konsekrowanego i was drodzy Siostry i Bracia, gorąco proszę o modlitwę za 

waszych kapłanów, szczególnie naszych młodych kandydatów do święceń, by 

byli wierni Bogu i codziennym postępowaniem świadczyli o Jego posłannictwie. 

Proszę was także o wytrwałą modlitwę za nasze Wyższe Międzydiecezjalne 

Seminarium Duchowne w Opolu, jego kleryków i przełożonych oraz o nowe, 

święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej, aby Dobry Bóg 

trwał w swoim Kościele, także przez kolejne zastępy swoich wiernych sług, 

którzy sprawować będą święte tajemnice ołtarza i głosić swoim braciom Dobrą 

Nowinę o zbawieniu. 

Trwając w oczekiwaniu radosnej uroczystości święceń kapłańskich z serca 

błogosławię i ogarniam wszystkich serdeczną modlitwą. 

Wasz biskup, † Jan Kopiec Gliwice, 29 kwietnia 2021 roku 

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje 
Słowo i działali w Twoje Imię. Przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, 
napełnij ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w 
Kościele. Niech Twoja moc przenikała ich słabości. Spraw, by w wątpliwościach nie 
poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. 
Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. 
W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca 
Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich 
usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i 
zrozpaczonym - uzdrowienie. Spraw, aby Maryja, uformowała ich na Twoje boskie 
podobieństwo, mocą Twojego Ducha i na chwałę Boga Ojca. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 9-16.05.2021 

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. 


