14.06.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 W int Eryki Dąbrowskiej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia.
Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (29).
Konc. Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (10).
17:30 Za + Irenę Superat w 9. rocz. śmierci.
Konc. Za + Irenę Donat w 30. dzień po śmierci.
15.06.2021 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, ZAKONNICY
7:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (30).
Konc. Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (11).
17:30 Za + Stanisławę Chim – int. od Patrycji z rodziną.
Konc. Za + Teresę – int. od Stanisławy.
16.06.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za + Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (12).
17:30 Za + mamę Mariannę Jaremus w 1. rocz. śmierci o łaskę życia wiecznego.
Konc. Za + Wiesławę Wojciechowską – int. od uczestników pogrzebu.
17.06.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO,
ZAKONNIKA

7:00 W int. s. Roberty z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski oraz z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże.
Konc. Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (13).
17:30 Za + Stanisławę Chim – int. od Marioli i Tomasza Puławskich.
Konc. Za + Annę Lencewicz – int. od uczestników pogrzebu.
18.06.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (14).
17:30 W int. brata Andrzeja Kościeszy z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Te Deum).
Konc. Za + mamę Ewę Drobiec w 3. rocz. śmierci z prośbą o łaskę nieba.
Konc. Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony.
19.06.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (15).
17:30 Za wstawiennictwem św. Józefa w int. małżeństw naszej parafii o trwanie w miłości i
wierności sakramentalnej (Sylwia i Jacek, Maria i Łukasz, Agnieszka i Jan, Agnieszka
i Dawid).
Konc. Za + Waldemara Amsel w 2. rocz. śmierci.
20.06.2021 NIEDZIELA – DWUNASTA ZWYKŁA
8:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (16).
10:00 Za ++ Marię, Jana, Stanisława, Annę i Mariana.
11:30 Za + Stanisławę Chim – int. od chrześnicy.
Modlitwa i Błogosławieństwo rocznego dziecka: Tymon Zielski.
Sakrament chrztu św.: Ignacy Reus.
17:30 Za ++ Janinę, Czesława i Tadeusza Borzuchowskich.
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 Jedenastą Niedzielę Zwykłą
13. czerwca 2021 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
INFORMACJE BIEŻĄCE 13-20.06.2021
Pan jest sprawiedliwy, On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Dziś o godz. 16:45 fatimskie nabożeństwo różańcowe z procesją z figurą
Matki Bożej. O godz. 17:30 msza św. z udziałem członków FZŚ i RMF.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku połączone są ze mszą
św. wieczorną, w soboty i niedziele o godz. 17:00.
W środę o godz. 7:00 już przedostatnia msza św. szkolna przed wakacjami.
W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i
okazja do spowiedzi św.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 17:30 msza
św. ku czci św. Józefa w intencji małżeństw naszej parafii. Do modlitwy zgłosić
można imiona małżonków.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele.
Prosimy, by w kościele zachowywać dystans oraz zakrywać usta i nos. Od
dziś w kościołach może być zajęta połowa miejsc, a od soboty 26 czerwca – 75
procent miejsc. Do limitu miejsc nie są wliczane osoby zaszczepione oraz
sprawujące kult religijny.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Żegnamy naszych zmarłych: Anna Lencewicz (1940), Teresa Buks (1962),
Marta Edelman (1932) oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.
KONIECZNIE MUSIMY WYNAGRADZAĆ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU ZA GRZECHY
Nasz Zbawiciel, kierując się swą przeogromną miłością do ludzi wprost podał
formy pobożności, które przyczyniają się do wynagradzania Jego Najświętszemu
Sercu za grzechy ludzkości. Należą do nich:
częste przyjmowanie komunii św. w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w
pierwsze piątki miesiąca;

modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi
w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla
grzeszników;
oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.
AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSOWEMU

Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy.
Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym,
Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem naszym!
Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa,
jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu,
a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej
i za opiekę nad nami w najcięższych nawet chwilach dziejowych.
W dniu uroczystym dzisiejszym wobec Maryi,
Świętej Rodzicielki Twojej,
a naszej serdecznej Matki i Królowej,
wobec świętych patronów naszych,
całkowicie się oddajemy i poświęcamy
Boskiemu Sercu Twojemu,
aby na zawsze być ludem Twoim.
Zarazem uroczyście przyrzekamy
trwać wiernie w świętej wierze katolickiej,
bronić Twego świętego Kościoła,
życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe
kształtować według Twojej Ewangelii!
O Najświętsze Serce Jezusa,
pokornie Cię prosimy i błagamy,
przyjmij nasze poświęcenie się Tobie,
otocz nas swoją miłością i opieką
i tak nas prowadź przez dzieje,
aby z ziemi polskiej
po wszystkie czasy rozbrzmiewała
cześć i chwała Twoja.
Chwała bądź Bożemu Sercu,
przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

TAJEMNICA BOGA I JEGO MIŁOŚCI ZAWARTA W JEGO SERCU
Nie można wprost zliczyć tych wszystkich łask, które z kultu Najświętszego
Serca Jezusa spłynęły na ludzi; ile dusz oczyściły z grzechów, obdarzyły
niebiańską radością, pobudziły do zdobywania wzniosłych cnót.
Na widok takich mas zła, które dzisiaj, więcej niż kiedy indziej trapią
jednostki, rodziny, narody i świat cały, gdzie znajdziemy lekarstwo? Czy
znajdzie się lepsza forma pobożności, niż kult Najświętszego Serca Jezusa,
więcej odpowiadająca właściwym cechom religii katolickiej, nadająca się więcej
dla dzisiejszych potrzeb duchowych Kościoła i rodu ludzkiego?
Któż zdoła godnie opisać te uderzenia Serca Jezusowego, te znaki
nieskończonej Jego miłości, gdy ludziom udzielał darów najwyższych, gdy siebie
dawał w Eucharystii, gdy nam dawał Matkę Najświętszą!
Nic więc nie zabrania nam adorować Serca Jezusa, jako naturalnego i
najwymowniejszego symbolu tej niewyczerpalnej miłości, którą Boski Zbawiciel
dotąd płonie dla rodzaju ludzkiego. Chociaż to Serce już nie podlega burzliwym
przemianom tego śmiertelnego życia, zawsze jednak żyje i bije, połączone
węzłem nierozerwalnym z Boską Osobą Słowa, a z nią i przez nią połączone z
Boską jego wolą. Dlatego to Serce Jezusa, pełne Boskiej i ludzkiej Miłości,
zasobne w łaski wysłużone przez Mękę i śmierć, staje się źródłem
wiecznotrwałym miłości, którą Duch Jego wylewa na członków Kościoła.
Zrozumiemy więc łatwo, że kult Najświętszego Serca Jezusa w swej istocie
jest kultem miłości, którą nas Bóg umiłował, jest również praktycznym
wykonaniem tej miłości, którą żywimy dla Boga i ludzi.
Jest Naszym najgorętszym życzeniem, by kult Najświętszego Serca Jezusa
stał się sztandarem jedności, zbawienia, pokoju dla wszystkich chrześcijan,
którzy pracują gorliwie i usilnie nad wprowadzeniem Królestwa Bożego w
świecie. Niech jednak nikt nie myśli, że przez ten kult pomniejszone zostaną inne
formy religijności, którymi lud chrześcijański pod przewodnictwem Kościoła
czci Boskiego Zbawiciela. Gorliwy kult Najświętszego Serca Jezusa przyczyni
się do rozwoju kultu świętego Krzyża i miłości do Najświętszego Sakramentu.
INTENCJE MSZALNE 13-20.06.2021
13.06.2021 NIEDZIELA – JEDENASTA ZWYKŁA
8:00 Jerzego Horaka – gregorianka (28).
Konc. Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (9).
10:00 Za ++ Jana Czaja i rodziców z obu stron z prośbą o łaskę nieba dla nich.
11:30 W int. Małgorzaty Bakalarz z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Te Deum).
Konc. Za ++ rodziców i braci Kozaczek.
13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Jennifer Siwik i Axel Poluszyński.
Sakrament chrztu św.: Kaja Poluszyńska.
17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania do
tych Wspólnot.
Konc. Za + Antoniego Radzioch z ok. imienin o radość życia wiecznego.

