
Konc. Za + Barbarę Mysiuk w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (1). 

6.05.2022 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (2). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (10). 

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, aby Bóg, mocą ofiary Jezusa Chrystusa, usunął skutki grzechów i 

zaniedbań rodzicielskich, by nie wpływały one negatywnie na dzieci – 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 Boże i światło Ducha Świętego na egzaminie maturalnym. 

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

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

podejmowaniu decyzji. 

W int. Zuzanny, Tomasza i Bartosza z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

W int. wnuków Igora, Leona i Julii z prośbą o dary Ducha Świętego. 

W pewnej Bogu znanej intencji i łaskę zdrowia dla Rity. 

W int. Elżbiety, Alicji, Andrzeja o zdrowie, światło wiary i dary Ducha Świętego. 

Za ++ Małgorzatę i Pawła Bieda o łaskę nieba dla nich. 

Za ++ Marię Kos i córkę Lidię o łaskę życia wiecznego. 

Za ++ Bronisławę i Karola Kijas, córkę Teresę, zięciów Anzelma i Horsta o łaskę nieba dla 

nich. 

7.05.2022 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 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. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (3). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (11). 

11:30 Sakrament chrztu św.: Michał Netkowski-Jeweczko. 

17:30 Za ++ żonę, mamę i babcię Stanisławę Żak z ok. imienin i Jerzego Żaka o dar nieba 

dla nich. 

8.05.2022 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY, DOBREGO PASTERZA 

8:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (12). 

10:00 Za ++ Zofię, Józefa i Mirosława Hadryś i pokrewieństwo oraz Teodozję i Stanisława 

Rębosz i pokrewieństwo. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (4). 

11:30 W int. Ireny Fangor z ok. 91. rocz. urodzin i Jerzego Fangor z ok. 70. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie 

(Te Deum). 

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

do tych Wspólnot. 

17:30 Za + ojca, dziadka i pradziadka Pawła Domin o szczęśliwą wieczność. 

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 Trzecią Niedzielę Wielkanocy, Biblijną 

1. maja 2022 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Posłani w pokoju Chrystusa 

„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 1-8.05.2022 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

Dziś niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Kościół zachęca 

nas do lektury Ewangelii według św. Łukasza, z czego można na przykład 

uczynić modlitwę poranną lub wieczorną. 

Nabożeństwa majowe w soboty i niedziele o godz. 17:00, a od 

poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. 

W poniedziałek przypada święto flagi, zachęcamy do jej wywieszenia. 

We wtorek przypada uroczystość najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Polski i głównej Patronki Polski. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 – modlić się 

będziemy w intencji Ojczyzny oraz o godz. 17:30. Nabożeństwo o godz. 18:00. 

W tym dniu kancelaria nieczynna. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

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

komunią św. pod dwiema Postaciami. Adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. o godz. 20:00-21:00. 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi pierwszo piątkowej a następnie msza św. z 

homilią i intencją zbiorową. O godz. 18:30 pierwsza spowiedź święta dla dzieci 

komunijnych połączona ze spotkaniem dla rodziców. Obecność obowiązkowa. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki 

Bożej. O godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa 

różańcowa i zmiana tajemnic Różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Dobrego Pasterza, modlić się 

będziemy o powołania i za powołanych do służby w kościele. O godz. 11:30 

msza św. z udziałem FZŚ i RMF. 

Duchu Święty, udzielaj nam twego żaru mądrości, abyśmy przy rozważaniu 

świętej księgi Bożego Słowa, dobrze rozumieli, co Bóg chce nam powiedzieć i 

czego od nas żąda. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy naszych zmarłych: Maria Stępień (1938), Jan Stasiak (1951), 

Krystyna Weiler (1949), Jadwiga Skraba-Ostrowska (1958) oraz ofiary wojny i 

pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj 

im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

NIEDZIELA BIBLIJNA I TYDZIEŃ BIBLIJNY 

W dniach 1-7 maja obchodzony jest w Polsce XIV Tydzień Biblijny 

rozpoczynający się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego – inicjatywa, która 

ma inspirować do częstszego indywidualnego i wspólnotowego sięgania po 

Słowo Boże. 

Tematem tegorocznego Tygodnia są słowa 

„Posłani z darem pokoju Jezusa 

zmartwychwstałego”, które będą rozważane w 

wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza , 

powszechnie zwanej Ewangelią Miłosierdzia. W 

tejże Ewangelii Jezus aż dwa razy mówi o pokoju. 

Najpierw, gdy wysyła 72 uczniów (ta liczba 

nawiązuje do ludów świata wyliczonych w Księdze 

Rodzaju), aby głosili Ewangelię. Wyjaśnia im, aby 

głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 

10,5). Drugi raz o pokoju w Ewangelii św. Łukasza 

Chrystus mówi podczas spotkania 

Zmartwychwstałego z Apostołami, gdy pozdrawia 

ich słowami „Pokój wam!” (Łk 24,36). Dar pokoju jest owocem przyjścia i 

przyjęcia Chrystusa Zmartwychwstałego, a więc owocem wiary w Jego osobę. 

Aktualny kontekst wojenny mówi nam dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże, 

aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede 

wszystkim ducha pokoju. 

Pewnie nie ma jednej uniwersalnej metody lektury Biblii. Jedni czytają ją 

niewielkimi fragmentami, a drudzy poszczególnymi księgami. Są i tacy, którzy 

za punkt honoru stawiają sobie przeczytanie Pisma Świętego w całości. Czynią 

to w ten sposób, że rozpoczynają od zapoznania się z jednym rozdziałem, np. 

pierwszym z Księgi Rodzaju. Kolejnego dnia dołączają drugi. W ten sposób 

utrwalają w pamięci wcześniej zapamiętane treści, kontynuują lekturę biblijną i 

po jakimś czasie z pewnością przewertują Biblię w całości. 

Niektórzy sporządzają notatki, szczególnie w przypadku, gdy czegoś do końca 

nie rozumieją. Wszelkie wątpliwości konsultują na bieżąco z innymi, którzy też 

zanurzają się w słowie Bożym. 

W wielu parafialnych wspólnotach sporą popularnością cieszy się także tzw. 

Lectio Divina, czyli pobożna duchowa lektura Pisma Świętego. Zazwyczaj 

składa się ona z czterech części (odczytanie tekstu, jego rozważanie, modlitwa 

oraz wsłuchanie się w głos Pana Boga, w Jego odpowiedź), choć może być też 

różnorodnie modyfikowana. Taka lektura ma przede wszystkim charakter 

modlitewny. 

Można również czytać Biblię wyrywkowo bądź dosłownie po jednym zdaniu. 

Zawsze jednak trzeba pamiętać, by nie traktować jej w sposób „magiczny” – jako 

remedium na swoje problemy czy znalezienie jedynej pewnej odpowiedzi, która 

rozwiąże nasze wszystkie życiowe dylematy. Tego typu podejście jest chyba 

najgorsze z możliwych. 

Najważniejsze jednak jest to, by czytać Pismo Święte i traktować je jako 

rzeczywiste słowo Boże, a nie tylko jako przykład religijnej literatury. 

Spróbójmy w tym czasie sięgnąć po Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne, 

zdolne przemienić myśli i serca. 

INTENCJE MSZALNE 1-8.05.2022 

1.05.2022 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY, BIBLIJNA 

8:00 Józefa Spratek – gregorianka (27). 

10:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (5). 

11:30 Za + Józefę Jankowską – int. od wnuczek Karoliny i Marty. 

17:30 Za ++ Mariannę i Horsta Kampe – int. od rodziny Mazurek. 

2.05.2022 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Józefa Spratek – gregorianka (28). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (6). 

17:30 Za + Tadeusza Kamińskiego o łaskę nieba. 

3.05.2022 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, 

GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 

9:00 Ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski w int. Ojczyzny oraz z prośbą o 

łaskę pokoju. 

Konc. Za ++ rodziców Julię i Zygmunta Chirowskich o dar nieba dla nich. 

Konc. Za + Józefa Spratek – gregorianka (29). 

17:30 Za + Czesławę Koj – gregorianka (7). 

4.05.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

7:00 W int. Patrycji Wachel z prośbą o światło i dary Ducha Świętego oraz pomyślne 

zdanie egzaminu maturalnego. 

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

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (8). 

17:30 W int. o. Floriana Malcherczyka z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Patrona na każdy dzień 

życia zakonnego i kapłańskiego. 

Konc. Za + Łucję Radwańską. 

5.05.2022 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (9). 

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. W int. Katarzyny i Przemysława Leśnyczyk w 1. rocz. ślubu z prośbą o trwanie w 

miłości małżeńskiej. 


