
9.05.2022 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 

7:00 Za + Kazimierza Widera – gregorianka (1). 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (5). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ brata Stanisława, jego żonę Czesławę, syna Mirosława oraz brata Romana, 

siostry Danutę, Jadwigę i jej męża Bogusława. 

Konc. Za ++ Stanisława, teściów Stanisławę i jej męża Czesława Radłowskich. 

10.05.2022 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Kazimierza Widera – gregorianka (2). 

Konc. Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (6). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (14). 

17:30 Za + Jadwigę Kijewicz w 9. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

Konc. Za + Jana Stasiaka – int. od uczestników pogrzebu. 

11.05.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

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

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (15). 

17:30 Za ++ rodziców Annę i Ernesta Zimmermann, siostry Krystynę i Annę, brata Gerarda, 

bratową Elżbietę, szwagrów Ludwika i Stefana o dar nieba. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (3). 

12.05.2022 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEOPOLDA MANDICIA, PREZBITERA 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (8). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (16). 

17:30 Za + Marię Stępień – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Jadwigę Ostrowską – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (4). 

13.05.2022 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU WIELKANOCY 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (9). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (17). 

17:30 Za + Irenę Donat w 1. rocz. śmierci o dar nieba. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (5). 

14.05.2022 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za + Wiesława Zwierzyńskiego – gregorianka (10). 

Konc. Za + Czesławę Koj – gregorianka (18). 

17:30 Za ++ siostrę Annę, rodziców Rozalię i Andrzeja Gogol, szwagrów Jana i Franciszka. 

Konc. Za + Kazimierza Widera – gregorianka (6). 

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). 

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). 

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 Czwartą Niedzielę Wielkanocy, Dobrego Pasterza 

8. 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 8-15.05.2022 

My ludem Pana i Jego owcami. 

Dziś niedziela Dobrego Pasterza rozpoczynająca Tydzień Modlitw o 

Powołania do Służby w Kościele. Prośmy Jezusa, który nam przewodzi o święte 

powołania i o wytrwanie w dobrym dla już powołanych. 

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 liturgiczna uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika, głównego patrona Polski. Prośmy za jego wstawiennictwem w int. 

naszej Ojczyzny. 

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 piątek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. O 

godz. 18:00 pierwsze nabożeństwo fatimskie z procesją z figurą Matki Bożej. 

Prosimy o biały bez do figury Matki Bożej, który można przynieść w czwartek 

do wieczora. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na nasze inwestycje. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudzaj w sercach młodych ducha ofiarności i służby 

w Twoim Kościele i nieustannie pobudzaj powołanych, by byli wiernymi 

świadkami Twojego działania w świecie. 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

I TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 

Czwarta Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela 

Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas 

Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar 

duszpasterski. Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu 

kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od 

tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego 

Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. 

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. 

Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. 

Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać 

życie za owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali 

powołani do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już 

odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni 

– jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru 

ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za 

Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce. 

 „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Niech więc 

uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy 

tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby 

każdy z nich był wierny” – uczy nas św. Paweł w 

Pierwszym Liście do Koryntian. Jan Paweł II pomagał nam 

w odczytaniu tych słów Apostoła Narodów, zachęcając do 

rozważenia zaproszenia, które Chrystus kieruje do każdego 

z nas: „Idźcie i wy...”. 

Św. Grzegorz Wielki przypomina o tym w kazaniu 

komentującym przypowieść o robotnikach winnicy: 

„Popatrzcie, najmilsi bracia, jak żyjecie, i sprawdźcie, czy już jesteście 

robotnikami Pana. Niech każdy oceni to, co czyni i osądzi, czy pracuje w 

winnicy Pańskiej”. Natomiast Ojciec Święty Paweł VI doda: „Człowiek naszych 

czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, 

to dlatego, że są świadkami”. Zakłada to wielką troskę o formację kapłańską 

każdego, kto został włączony w misję Chrystusa, Najwyższego Kapłana. 

– Dawcą powołania jest Bóg. Najpierw tym pierwszym darem powołaniowym 

jest nasze istnienie, i potem mamy powołanie do bycia w Kościele przez chrzest 

święty. Znaleźliśmy się za sprawą wiary rodziców w gronie członków Kościoła i 

potem przyszło powołanie kapłańskie jako wielki dar. Papież Jan Paweł II, gdy 

obchodził pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich, swoje kapłańskie złote 

gody, to nam przygotował książkę. Dał jej tytuł „Dar i tajemnica”. I spojrzał na 

swoje powołanie jako na wielki dar i na tajemnicę. Za Papieżem powiadamy, że 

to powołanie jest darem i tajemnicą, można też powiedzieć: darem i zadaniem. 

Jest darem: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). Słowa 

te nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, powinniśmy do nich wracać, 

mówią bowiem o spojrzeniu Pańskim na każdego z nas. W Ewangelii wg św. 

Marka czytamy: „Potem [Jezus] wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, 

których sam chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3,13). Pan powołał nie tych, 

którzy chcieli, ale tych, których On sam chciał. Dlatego do końca nie rozumiemy, 

dlaczego Bóg wybrał akurat nas. Wielu kolegów pozostało w świecie, byli może 

zdolniejsi, może moralnie lepsi od nas, a jednak poszli innymi drogami, a nas 

Pan Bóg skierował na drogę życia kapłańskiego. Oko Pańskie spojrzało na nas i 

pozostanie to do końca wielką tajemnicą. Przypomnijmy, że swoje powołanie 

kapłańskie otrzymaliśmy ze względu na innych. To nie jest tylko osobiste 

wyróżnienie, lecz dar dla Kościoła. 

Warto podkreślić, że Tydzień Modlitw o Powołania obejmuje nie tylko 

powołania do kapłaństwa, ale i życia konsekrowanego. Sama modlitwa o 

powołania także nie ogranicza się do tego jednego tygodnia w ciągu roku. 

– Dziękujmy za wielki dar powołania, za to wyróżnienie, i prośmy Chrystusa 

w czasie tych świętych dni, żeby nam pomógł nową miłością pokochać nasze 

powołanie i je jak najlepiej przy pomocy Ducha Świętego wypełniać – zachęca 

bp Ignacy Dec. 

MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH 
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca 

człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy 
dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne 
światło. Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że 
Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych. którzy chcieliby pójść za Tobą. 
lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i 
wchodzą na drogi prowadzące donikąd. 

Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i 
umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym. 
których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 8-15.05.2022 

8.05.2022 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY, DOBREGO PASTERZA 

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

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

10:00 W int. żony Teresy Kutnik z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ Zofię, Józefa i Mirosława Hadryś i pokrewieństwo oraz Teodozję i Stanisława 

Rębosz i pokrewieństwo. 

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. 


