
2.06.2022 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (29). 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (2). 

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. brata Lucjana z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowi 

oraz za ++ rodziców i pokrewieństwo o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ męża Arkadiusza Mazur i syna Krzysztofa o dar nieba. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (25). 

3.06.2022 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KAROLA 

LWANGI I TOWARZYSZY 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (30). 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (3). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (26). 

Konc. W int. zbiorowej: 
W int. błagalnej, aby Bóg, mocą ofiary Jezusa Chrystusa, usunął skutki grzechów i 

zaniedbań rodzicielskich… – int. od Róż Różańcowych Rodziców. 

W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

W int. Patrycji o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej w życiu. 

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 int. Sławomira i Przemysława Krzemińskich o światło wiary i dary Ducha Świętego. 

W pewnej Bogu znanej intencji i o łaskę zdrowia dla Rity. 

4.06.2022 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 W int. 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 + Kazimierza Widera – gregorianka (27). 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (4). 

17:30 Za + Wiesławę Wojciechowską w 1. rocz. śmierci o dar nieba dla niej. 

5.05.2022 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

8:00 W int. mamy Anieli Baj z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie proszą wdzięczne za pomoc córki. 

9:30 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej o łaskę nieustannego pragnienia Jezusa 

Eucharystycznego oraz ich rodziców, by wskazywali dzieciom drogę do Boga. 

11:30 W int. Mieczysława z ok. 65. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz 

z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. W int. dzieci Zofii i Adama oraz chrześniaków Marii i Joanny, ich rodziców i 

chrzestnych z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Maksymilian Piasecki. 

17:30 W int. o. Igora z ok. imienin. 

Konc.Za + Kazimierza Widera – gregorianka (28). 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (5). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Siódmą Niedzielę Wielkanocy  

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

29. 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 29.05.-5.06.2022 

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

Dziś nabożeństwo majowe o godz. 17:00, a w poniedziałek i wtorek o godz. 

18:00. 

W poniedziałek i wtorek po nabożeństwie majowym próby dla dzieci 

komunijnych – obecność obowiązkowa. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. W tym dniu przypada w naszym 

kościele wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie trwać od 

godz. 13:00 do 17:30. Zakończenie adoracji litanią do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa o godz. 17:15. 

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku połączone będą ze mszą 

św. wieczorną a w soboty i niedziele o godz. 17:00. 

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

komunią św. pod dwiema Postaciami. O godz. 20:00-21:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

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

zbiorową. 

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. O godz. 8:00 druga spowiedź dzieci 

komunijnych. Po spowiedzi zapraszamy rodziców dzieci komunijnych do 

pomocy w przygotowaniu kościoła. Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 

18. czerwca od godz. 8:00. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego i dzień 

Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Msza św. komunijna o godz. 9:30. Nie 

będzie mszy św. o godz. 10:00. Prosimy parafian nie związanych z komunią św. 

o uczestnictwo we mszy św. w pozostałych godzinach. W tym dniu imieniny 

obchodzi i o modlitwę prosi o. Igor. Msza św. jego intencji o godz. 17:30. 



Dziękujemy za życzliwe przyjęcie gości z Ukrainy i za złożone ofiary, a także 

za wspólną modlitwę podczas Dni Krzyżowych i za przygotowanie miejsc 

modlitwy. 

Panie Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca, budź w nas pragnienie nieba, 

abyśmy po zakończeniu doczesnego życia kosztowali wraz z Tobą radości i 

chwały wiecznej. 

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI 

W 30. ROKU POSŁUGIWANIA DIECEZJI GLIWICKIEJ 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie, Umiłowani Siostry i Bracia! 

W trzydzieści lat od ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II naszej 

diecezji gliwickiej, jako wspólnota wiary stajemy przed naszym Panem z 

zapewnieniem o realizowaniu Jego nakazu „Idźcie na cały świat i nauczajcie 

wszystkie narody” (por. Mt 28, 19-20). Każdy wierzący w Chrystusa posiada 

świadomość, że zadanie to szczególnie wypełnione może być tylko przez posługę 

kapłanów, których wybiera i ustanawia sam Zbawiciel przez posługę Kościoła 

Świętego. 

Ta prawda napełnia nas radością niemal każdego roku, gdy otwieramy się na 

działanie łaski Bożej, dzięki której wyrastają nowe zastępy odważnych w wierze 

osób, podejmujących decyzję o włączeniu się w wypełnianie zadań, 

postawionych przez Jezusa Chrystusa Kościołowi. Nie bez znaczenia pozostaje 

fakt, że w naszej diecezji święcenia prezbiterów wiążemy z wigilią uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego, bo On - trzecia Osoba Trójcy Świętej - napełnia naszą 

świętą wspólnotę tchnieniem swojej łaski, uzdalniającej do kroczenia za głosem 

Zbawiciela. 

Z radością trwamy we wdzięczności, kierowanej do całego Kościoła 

Gliwickiego za kolejne owoce wysiłków, mających poprowadzić do pomnożenia 

zastępu kapłanów naszej diecezji. Widomym owocem tych działań jest pomyślna 

decyzja Rady Moderatorów Seminarium Duchownego o dopuszczeniu do 

święceń kapłańskich w stopniu prezbitera naszych sześciu Drogich Diakonów: 

dk. Daniel Bembenek - z par. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-

Bobrownikach, 

dk. Krzysztof Czerner - z par Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, 

dk. Rafał Grajczyk - z par. Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich 

Górach-Pniowcu, 

dk. Rafał Kwieciński - z par. Matki Bożej Królowej Wszechświata 

w Tarnowskich Górach-Pniowcu 

dk. Przemysław Pawlak - z par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, 

6. dk. Dawid Pytlik - z par. św. Józefa w Zabrzu. 

Wymienieni po imieniu nowi pracownicy w Winnicy Pańskiej naszej diecezji 

wzmocnią zastęp już posługujących sług Jezusa Chrystusa. Z pewnością swą 

radość wyrażają w sposób szczególny Rodzice i Najbliżsi nowo wyświęconych 

kapłanów, bo wśród tych Drogich Osób wykuwał się fundament ich kapłańskich 

myśli i planów. Nie mniejszą radość przeżywają parafie, z których się wywodzą, 

a których wiara Duszpasterzy i wszystkich osób złączonych z Kościołem 

parafialnym i całą żywą wspólnotą wierzących rysowała w miarę dojrzały obraz 

życia łaski, którą warto szczerze, poprzez służbę kapłańską, umacniać i rozwijać. 

Ten wzgląd wzmacniany jest wyczuwalnym zatroskaniem, którego powód jest 

dostrzegalny: ów podniosły moment dla naszej diecezji przypada na trudne 

doświadczenia Kościoła w całym świecie, związane z obawą, że naprawdę 

możemy wnet odczuwać brak ofiarnych kapłanów dla zapewnienia łączności z 

naszym Panem Jezusem Chrystusem. 

Dzień udzielania święceń kapłańskich stanowi prawdziwą uroczystość całej 

diecezji. Posługę szafarza święceń wypełnię w sobotę, dnia 4 czerwca br., czyli 

w wigilię Zesłania Ducha Świętego, o godz. 10.00 w kościele katedralnym w 

Gliwicach. Zwracam się do wszystkich Drogich Diecezjan, by tego dnia 

szczególnie otaczali naszych młodych Przyjaciół swą modlitwą i szczerą 

życzliwością. Dla każdego, kto chciałby osobiście towarzyszyć podniosłym 

ceremoniom święcenia nowych kapłanów w katedrze zawsze znajdzie się 

miejsce. A wszystkich, pozostających w domach, zwłaszcza osoby starsze, chore, 

zajęte niezbywalnymi pracami, proszę o modlitewne włączenie się w pomnażanie 

naszej wdzięczności dla Bożej Opatrzności, dzięki której może nasza diecezja 

wzmocnić się o sześciu nowych kapłanów. 

Na znak umacniania naszej więzi nadprzyrodzonej z Jezusem Chrystusem, 

Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Dobrym Pasterzem z serca błogosławię 

całej wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego. 

Gliwice, 21 maja 2022 r., Wasz biskup † Jan Kopiec 

INTENCJE MSZALNE 30.05.-5.06.2022 

30.05.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Bernadetę Dąbrowską – int. od Franciszkanów z Gliwic. 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (26). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (22). 

17:30 Za ++ Mariannę i Wacława Mirocha o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Marię i Mieczysława Kamińskich oraz ich rodziców o łaskę nieba. 

31.05.2022 WTOREK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (27). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (23). 

17:30 Za + Bernadetę Dąbrowską – int. od pracowników i emerytów Przedszkola Irysek. 

Konc. Za + Różę Diduszko – int. od uczestników pogrzebu. 

1.06.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 

7:00 W int. dzieci i młodzieży Parafii o łaskę wzrastania w wierze – int. od Róż Rodziców 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (28). 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (24). 

17:30 Za + Jana Czaję w 20. rocz. śmierci i jego rodziców o Miłosierdzie Boże i spokój dusz. 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (1). 


