
24.05.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE NAJŚW. MARYI PANNY WSPOMOŻENIE WIERNYCH 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (20). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (28). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (16). 

17:30 W int. Krystyny z ok. 70. rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę 

Matki Bożej. 

Konc. Za + Zuzannę Hryniewicz z ok. Dnia Matki, aby dobry Bóg obdarzył ją szczęściem 

wiecznym. 

25.05.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (21). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (29). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (17). 

17:30 Za + Annę Czeglik o łaskę nieba. 

Konc. Za + Stanisława Osika w 1. rocz. śmierci. 

26.05.2022 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, PREZBITERA 

7:00 Za + Czesławę Koj – gregorianka (30). 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (22). 

17:30 Za + Franciszka Karolczyka w 6. miesięcy po śmierci. 

Konc. Za + Gabrielę Zając w 10. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (18). 

27.05.2022 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 W int. Krystyny Kuchta z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośba o Jego 

błogosławieństwo i zdrowie. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (23). 

17:30 Za ++ Monikę Gwóźdź, rodziców Różę i Józefa, dziadków Franciszkę i Wilhelma oraz 

pokrewieństwo z obu stron o radość wieczna dla nich. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (19). 

28.05.2022 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 W int. Renaty Sobczak z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za Jego łaski 

oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (20). 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (24). 

13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka i Piotr Chmielewscy. 

 Sakrament Chrztu św.: Dominik Chmielewski. 

17:30 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Dominiki, Andrzeja i Igi z 

podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dar żywej wiary. 

29.05.2022 SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (25). 

10:00 Za ++ Artura i Stanisława Parzycha, Mariannę i Franciszka Skorupa o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ siostrę i szwagra Marię i Jana Durzyńskich o łaskę nieba dla nich. 

11:30 W int. Reginy Rybarz z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za ++ Jana i Józefa Izydorczyk o dar nieba. 

Sakrament Chrztu św.: Ignacy Murawski, Oliwia Szadurska, Jakub Szadurski, Lena 

Woźniak, Antonina Żmuda. 

17:30 Za + Kazimierza Widera – gregorianka (14). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Szóstą Niedzielę Wielkanocy 

22. 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 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 

Dziś gościmy panie z Tarnopola, które jako zespół TaRuta roztaczają opiekę 

nad sierotami i uchodźcami ze wschodu Ukrainy. Proszą nas o pomoc materialną 

i finansową na ten cel. Po mszy św. będzie okazja do złożenia ofiar i otrzymać 

płytę lub pamiątkę zespołu. Dziękujemy również za złożone dary materialne. 

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

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

Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim od poniedziałku do środy. 

Procesje błagalne w tych dniach o godz. 18:00 w poniedziałek do ogrodu Sióstr 

Służebniczek, we wtorek do krzyża przydrożnego przy ul. Bł. Czesława, w środę 

do krzyża misyjnego i Matki Bożej w naszym ogrodzie. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 19:00 w refektarzu 

klasztornym posiedzenie Rady Parafialnej. 

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. Na godz. 8:00 

zapraszamy rodziców dzieci komunijnych do pomocy w sprzątaniu kościoła. 

Dziękujemy za ofiary na nasze inwestycje. W ubiegłą niedzielę złożono na ten 

cel kwotę 2002 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Boże Wszechmogący, otaczaj nas swoją opieką, obdarz Ukrainę łaską pokoju. 

Niech za Twoim zrządzeniem ustanie wojna niosąca cierpienie i śmierć a 

zatriumfuje sprawiedliwość i pokój. 

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 

 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


DNI KRZYŻOWE – DNI MODLITW O URODZAJE 

Tradycja dni krzyżowych ma już 

ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. 

Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły 

gwałtowne klęski żywiołowe, święty 

Mamert (V w.), biskup Vienne nad 

Rodanem, nakazał odprawianie procesji 

błagalnych na trzy dni przed 

Wniebowstąpieniem. W następnych 

latach urodzaje były bardzo pomyślne. 

Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 

515 roku rozszerzony został na całą 

Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III. 

W dniu 25 kwietnia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie męczeńskiej 

śmierci św. Marka ewangelisty i przez trzy kolejne dni poprzedzające 

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obchodzi dni krzyżowe – czas 

modlitw błagalnych o dobre urodzaje zapewniające dostatek chleba 

powszedniego. Modlitwy o dobry urodzaj są właściwie rozwinięciem wezwania z 

„Ojcze nasz” – „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 

Nazwa tych dni wywodzi się od procesji, które odbywają się z kościoła 

parafialnego pod przewodnictwem kapłana, do innych kościołów w miejscu, jeśli 

ich jest więcej, bądź do kaplic lub krzyżów przydrożnych wśród pól. Celem tych 

procesji jest dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i prośby 

błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się wtedy pola, wierni modlili się o 

ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o dobry urodzaj. 

Procesje te zastąpiły dawny rytuał rolniczy zwany okrążaniem pól, którego 

celem prawdopodobnie było wyznaczanie granic pola oraz ochrona upraw przed 

klęskami żywiołowymi, czarami i złymi mocami. Na ziemiach polskich 

okrążanie pól odbywało się w dwóch terminach: na wiosnę – na dobry początek 

prac polowych, pomyślny wzrost zbóż i obfite zbiory; na jesieni, po zebraniu 

plonów – dla ciągłości wegetacji roślin i urodzaju w roku następnym. Z czasem 

wiosenne okrążanie pól złączone zostało ze świętami kościelnymi i zamieniło się 

w procesje prowadzone przez księży, jesienne przybrało postać wielkich biesiad i 

obchodów dożynkowych. 

Podczas takich procesji śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych i tzw. 

suplikacji – pieśni błagalnych o ochronę przed klęskami żywiołowymi i innymi 

nieszczęściami. 

Dniami modlitw o urodzaje są: 25 kwietnia – wspomnienie św. Marka 

Ewangelisty, 15 maja – wspomnienie św. Izydora Oracza, a także 19 lub 25 maja 

– wspomnienie świętego Urbana, papieża, patrona rolników. 

BEATYFIKACJA PAULINY JARICOT 

ZAŁOŻYCIELKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA I PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH 

Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca oraz obrończyni 

praw robotników, Francuzka Paulina Jaricot zostanie beatyfikowana w Lyonie w 

niedzielę 22 maja 2022 r. podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. kard. Luis 

Antonio Tagle, prefekta Kongregacji Ewangelizacji. 

Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1910 roku. 

Heroiczność jej cnót ogłoszona została przez papieża św. Jana XXIII w 1963 r. 

Natomiast Watykan zdecydował o dacie beatyfikacji w maju 2020 roku. 

Marie-Pauline Jaricot (1799-1862) urodziła się w Lyonie w rodzinie bogatych 

przemysłowców jako ostatnia z siedmiorga rodzeństwa. Gdy była młodą 

dziewczyną, poważnie zachorowała. Jej matka, modląc się zaoferowała Bogu 

swoje życie za uzdrowienie córki. Niedługo potem zmarła, jak podają źródła. 

Żałoba po matce skłoniła Paulinę do refleksji nad sensem życia. Rozdała 

biednym swoją biżuterię i zaczęła ubierać się jak robotnica. W kaplicy w 

Fourviere złożyła następnie ślub czystości ciała i ducha, uznała jednak, że nie ma 

powołania zakonnego. Z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła 

Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Dzięki zdolnościom organizacyjnym udało się jej stworzyć koła dla robotnic 

zakładów przemysłowych, które przekazywały drobne sumy na misje. Powstało 

dziesiątki, a potem setki kół, które finansowały fundusz na działalność misyjną 

Kościoła i rozkrzewianie wiary. Dzieło Rozkrzewiania Wiary od 1922 r. ma 

status Dzieł Papieskich, a obecnie funkcjonuje w 144 krajach. 

Paulina propagowała modlitwę różańcową, tworząc tzw. Żywy Różaniec. 

Dziełu temu udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał zakonu 

dominikanów. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, 

obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na 

każdy rok. 

INTENCJE MSZALNE 22-29.05.2022 

22.05.2022 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

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

10:00 W int. Barbary z prośbą o łaskę zdrowia i za + Włodzimierza Mirskiego o dar nieba. 

Konc. 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. 

23.05.2022 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI ŚW. OJCA 

FRANCISZKA Z ASYŻU 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (19). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (15). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (27). 

17:30 Za + Jana Stasiaka w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Janinę Wójcik w 1. rocz. śmierci. 


