
11:30 Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron z prośbą, aby 

Miłosierny Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej obdarzył Ich łaską zbawienia. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Pola Zawadzka. 

17:30 Za + Kazimierza Widera – gregorianka (7). 

16.05.2022 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W 

GLIWICACH 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (12). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (20). 

17:30 Za + Stefanię Osiadacz w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (8). 

17.05.2022 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA 

POLSKI 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (13). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (21). 

17:30 Za + Tadeusza Stasica w dniu urodzin o radość nieba. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (9). 

18.05.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FELIKSA Z CANTALICE, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (14). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (22). 

17:30 Za + Stanisławę Ćwiklińską w 2. rocz. śmierci o spokój jej duszy. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (10). 

19.05.2022 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (23). 

17:30 W int. o. Igora i o. Augustyna w rocznice święceń – int. FZŚ i Róż Rodziców. 

Konc. W int. o. Tobiasza i o. Bronisława w rocznice święceń – int. FZŚ i Róż Rodziców. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (15). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (11). 

20.05.2022 PIĄTEK – ŚWIETO ŚW. BERNARDA ZE SIENY, PREZBITERA 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (16). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (24). 

17:30 Za ++ ojca Gerharda Jonda w 14. rocz. śmierci, mamę Helenę , Annę, Ritę i Wiktora o 

radość życia wiecznego dla nich. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (12). 

21.05.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (13). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (25). 

17:30 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (17). 

22.05.2022 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

8:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (26). 

10:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (18). 

11:30 Za + Kazimierza Widera – gregorianka (14). 

17:30 Za ++ mamę Helenę z ok. urodzin i imienin oraz z rodzin Mentel, Bombów i 

Mazurków 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 Piątą Niedzielę Wielkanocy 

15. 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 15-22.05.2022 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 

Dziś zbiórka do puszek na nasze inwestycje. Dziękujemy za wszelkie ofiary 

składane na ten cel. 

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

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

We wtorek przypada święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 

patrona Polski. Módlmy się w tym dniu za wstawiennictwem tego wielkiego 

orędownika o łaskę pokoju w Ukrainie i naszej Ojczyźnie. 

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

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. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Święty Andrzeju Bobolo wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza 

niepodległość znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby z dnia 

na dzień wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały dążąc do 

wspólnego dobra. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY 15.05.2022 

METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY 22.05.2022 

Szanowni Państwo, przed nami rocznicowa, bo już 

piętnasta edycja (MŚR). Przygotowania do rodzinnego 

świętowania naznaczone są dramatycznymi 

informacjami i obrazami, które docierają do nas z 

rozpętanej przez rosyjskiego dyktatora wojny na 

Ukrainie. Cierpienie setek tysięcy niewinnych osób, a 

szczególnie dzieci, ludzi młodych i rodzin rozdziera 

nasze serca. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Potępieniu barbarzyńskich działań musi towarzyszyć wspólne wołanie o 

pokój, ponieważ każda forma zamierzonej nienawiści jest przeciwna miłości. 

Doświadczenie wieków ponadto uczy nas, że wszelkie działania wojenne 

prowadzą nie tylko do zachwiania równowagi sił w świecie, ale przyczyniają się 

do pogwałcenia ludzkiej godności i wolności, a takie uniemożliwia ją rozwój 

społeczeństw, niszcząc między ludźmi ducha braterstwa. 

Wobec naszego wspólnego obowiązku za to dobro wspólne jaki jest pokój, 

proponujemy promocję rodziny i wartości z nią związanych: macierzyństwa, 

ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, braterstwa, społecznej 

sprawiedliwości i wzajemnej miłości, a tegoroczne MŚR wpisujemy w hasto: 

„Rodzina – źródło pokoju". Nie mamy wątpliwości, że fundamentalną formę 

pokojowego współistnienia osób jest związek między mężczyzną i kobietą, 

otwarty na zbudowanie wiernej i stabilnej rodziny. 

Wspólnota rodzinna stanowi bowiem pierwsze miejsce humanizacji osoby i 

społeczeństwa. Zycie w niej umożliwia odkrywanie podstawowych elementów 

pokoju: sprawiedliwości, wzajemnej miłości, a takie władzy sprawowanej przez 

rodziców. Nie polega ona na rządzeniu w sensie ścisłym, ale wyraża się w ślubie 

wobec najsłabszych: dzieci, osób chorych i seniorów. Miłość rodzinna uczy 

pełnej akceptacji drugiego człowieka, a gdy zachodzi taka potrzeba również 

bezwarunkowego przebaczenia. Dlatego rodzina jest pierwszą i niezastąpioną 

wychowawczynią do życia w pokoju. 

W tym duchu zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie władze 

samorządowe miast województwa śląskiego (na czele z przedstawicielami 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), poszczególne parafie, stowarzyszenia, 

organizacje społeczne, dziennikarzy, osoby prywatne i całej rodziny do 

współpracy w organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny. 

Mamy nadzieję, że refleksja nad wartością rodziny i jej rolę w budowaniu 

pokojowych więzi między ludźmi znajdzie wyraz w przedstawieniach 

teatralnych, koncertach muzycznych, panelach dyskusyjnych, sympozjach, 

wystawach, wykładach, kiermaszach, konkursach, imprezach sportowych, 

festynach, piknikach i przeróżnych okolicznościowych wydarzeniach. Inicjatywy 

te - podejmowane w różnych miastach i gminach województwa śląskiego - będą 

zebrane w jeden zwarty tematycznie program dostępny na stronie internetowej 

www.swieto-rodziny.pl. Warto z tej oferty skorzystać, aby ukazać lokalne 

zaangażowanie na rzecz rodziny jako środowiska pokoju! 

Szanowni Państwo, XV edycję MŚR rozpoczniemy w sobotę 22 maja br. w 

Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Nazajutrz zaś, w niedzielę 22 maja o godz. 12 

w katowickiej katedrze będzie miała miejsce inauguracja liturgiczna naszego 

Święta połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców 

naszego regionu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze metropolitalne 

przedsięwzięcie na rzecz wsparcia rodziny może z powodzeniem rozwijać się w 

wymiarze ogólnopolskim. Podobnie jak w ubiegłych latach ufamy, że MSR 

zrodzi się obfite dobro, które zaowocuje pokojem na gruncie więzi 

międzyludzkich i metropolitalnych. Prezydent Miasta Zabrze i Metropolita 

Katowicki. 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, 

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" 

i przez Ducha Świętego 

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 

dla coraz to nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli 

i uczynki małżonków 

ku dobru ich własnych rodzin 

i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie 

znajdowało w rodzinach mocne oparcie 

dla swego człowieczeństwa 

i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość umacniana łaską 

Sakramentu Małżeństwa 

okazywała się mocniejsza od wszelkich 

słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. 

Spraw wreszcie 

- błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – 

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi 

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny. 

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem 

na wieki wieków. Amen. 

Żegnamy naszych zmarłych: Bernadeta Dąbrowska (1961), Róża Diduszko 

(1940) oraz ofiary wojny i pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen. 

INTENCJE MSZALNE 15-22.05.2022 

15.05.2022 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

8:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (19). 

10:00 Ku czci Świętej Rodziny w int. Rodzin naszej Parafii z prośbą o łaskę wiary, ufność w 

moc Bożą oraz wzajemną miłość – int. od Róż Różańcowych Rodziców. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (11). 


