21.06.2021 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (17).
17:30 W int. Parafian oraz budowniczych i dobrodziejów kościoła.
Konc. W int. Stanisławy Gicelman z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
Konc. Teresy Hausner w rocznicę konsekracji oraz Agnieszki i Sylwestra w rocznicę
małżeństwa z podziękowaniem Bogu za Jego łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Bożej w życiu konsekrowanym, małżeństwie i rodzinie.
22.06.2021 WTOREK – 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 (18).
17:30 W int. mamy Grażyny Wojakowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia.
Konc. Za + Stanisławę Chim – int. od Elżbiety i Zdzisława Puławskich.
23.06.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 W int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów z ok. zakończenia roku szkolnego i
katechetycznego z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z prośbą o
błogosławiony, szczęśliwy i owocny czas wakacji i odpoczynku.
Konc. Za + Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (19).
17:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra
Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i zmarłych z pokrewieństwa.
Konc. Za + Piotra Fangora z ok. urodzin o łaskę nieba.
Konc. Za + męża i ojca Tadeusza Stasica.
24.06.2021 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (20).
17:30 Za + Marię Kamińską w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za ++ ojca i dziadka Stanisława Hudaszek w 10. rocz. śmierci oraz pokrewieństwo.
25.06.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (21).
17:30 W int. dzieci Anny i Wojciecha z podziękowaniem za dar życia oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.
Konc. Za + Stanisława Osika w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Stanisława Kołdras – int. od uczestników pogrzebu.
26.06.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (22).
17:30 W int. męża Krzysztofa Skutera z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia.
27.06.2021 NIEDZIELA – TRZYNASTA ZWYKŁA
8:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (23).
10:00 W int. Stanisława Macyka z ok. 12. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Anioła Stróża.
11:30 W int. Wiktorii Ciozak z ok. urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej.
Konc. Za ++ Stanisława Kamińskiego w 7. rocz. śmierci i Janinę Kamińską z ok. urodzin i
imienin o łaskę nieba dla nich.
Sakramnet chrztu św.: Dariusz Drożak.
17:30 Za ++ męża Stanisława Radłowskiego, rodziców, teściów i szwagra Bronisława.
Konc. Za ++ Zdzisława Huczka, rodziców i rodzeństwo.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Dwunastą Niedzielę Zwykłą
20. 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 20-27.06.2021
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Dziś zbiórka do puszek na inwestycje w naszym kościele. Serdecznie
dziękujemy za wszelkie ofiary składane na ten cel.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku połączone są ze mszą
św. wieczorną, w soboty i niedziele o godz. 17:00.
Spotkanie dla katechumenów przed sakramentem bierzmowania w
poniedziałek lub we wtorek w kościele po nabożeństwie czerwcowym ok. godz.
18:15.
W poniedziałek przypada uroczystość rocznicy poświęcenia naszego
kościoła. Miało to miejsce w 2009 roku. Serdecznie zapraszamy parafian,
budowniczych i dobrodziejów na godz. 17:30 na mszę św. dziękczynną Bogu za
dar naszego kościoła.
W środę o godz. 7:00 msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego i
katechetycznego. z indywidualnym błogosławieństwem na szczęśliwy czas
rozpoczynających się wakacji.
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. W tym dniu w imieniu
Rady Osiedla i Parafii zapraszamy na biesiadę połączoną z zabawą taneczną i
innymi atrakcjami, która odbędzie się w naszym ogrodzie. Rozpoczęcie o godz.
18:30 zakończenie o godz. 23:00.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na Stolicę Apostolską Świętopietrze.
Z dniem dzisiejszym zniesiona zostaje dyspensa zwalniająca wiernych z
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej mszy św. Treść dekretu
Biskupa Gliwickiego wywieszona jest w gablocie.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi.

Żegnamy naszych zmarłych: Stanisław Kołdras (1928) oraz ofiary pandemii.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niech im świeci.
ODWOŁANIE DYSPENSY
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO I ŚWIĄTECZNEGO
UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ

W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku) związanych z
pandemią COVID-19 i mając na względzie ustalenia biskupów podjęte na 389.
Zabraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 11-12 czerwca
2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, niniejszym odwołuję dyspensę z dnia 30
maja 2020 roku, zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz innych wiernych
przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej będących w wieku starszym, z
objawami infekcji i tych, którzy czują obawę przed zarażeniem od obowiązku
udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Niniejsze odwołanie wchodzi
w życie z dniem 20 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie przypominam, że osoby, które z ważnej przyczyny – w
konkretnej jednostkowej sytuacji (np. choroba, opieka nad chorą osobą lub
dzieckiem itp.) – nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej
Mszy świętej z przyczyn fizycznych (tzw. absolutna niezdolność, np.
dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem) lub moralnych
(tzw. moralna niezdolność, np. poważny lęk przed zarażeniem SARS-CoV-2), są
z natury rzeczy wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna lub
wspomniana konkretna jednostkowa sytuacja. W takim jednak wypadku, zgodnie
z kan. 1248 § 2 KPK, niech zechcą poświęcić odpowiedni czas na modlitwę
indywidualną w rodzinie.
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki, Ks. Sebastian Wiśniewski Kanclerz
Gliwice, dnia 15 czerwca 2021 roku
KIEDY UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. JEST OBOWIĄZKOWE?
Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta
nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się
od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci,
przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego
odpoczynku duchowego i fizycznego. Świętami nakazanymi w Polsce są:
wszystkie niedziele
uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (zmienne)
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej
patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych
imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dla
naszego kościoła jest to uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia
przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez
poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby
Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom. Nasz kościół był
poświecony 21. czerwca 2009 roku. Poświęcenia dokonał bp Gerard Kusz z
towarzyszeniem bpa Stanisława Dowlaszewicza. W tym dniu krzyżmem świętym
został namaszczony ołtarz oraz ściany kościoła. Miejsca te zaznaczone są
mosiężnymi krzyżami.
Wielu z parafian pamięta ten dzień. Wspominany jest jako radosny, podniosły,
odświętny i wyczekiwany. Po wielu latach budowy kościoła mógł on stać się
Domem Bożym i Bramą do nieba. Z dnia na dzień pięknieje. Najbardziej piękny
jest pięknem naszej obecności. Chciejmy przyjść, by podziękować Bogu za nasz
kościół i wszystkich tych, dzięki którym on jest. Bądźmy też w nim częstymi
domownikami.
EURO 2020 – MODLITWA KIBICA
Panie Boże, chcę prosić za zawodników mojej ulubionej drużyny. Chcę ich
wesprzeć moją modlitwą. Pomagaj im w osiągnięciu najwyższych laurów
sportowych i strzeż od kontuzji. Spraw, by przez swoją postawę przynieśli
chlubę naszej ojczyźnie czy miejscowości, którą reprezentują.
Proszę Cię, Panie, abym zachowywał się godnie jako kibic. Spraw, abym
kulturalnie dopingował moją drużynę, szanując drużynę przeciwną i jej kibiców.
Pozwól mi w ferworze meczu zachować obiektywizm i panować nad swoimi
emocjami, nad każdym słowem i czynem.
Proszę Cię też, bym poświęcając czas na zamiłowania sportowe, nigdy nie
zapomniał o Tobie oraz odpowiedzialności za życie własne i moich bliskich.
Amen.
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
INTENCJE MSZALNE 20-27.06.2021
13. 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.

