Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (3).
17:30 Za ++ męża Janusza Undziakiewicz z ok. urodzin oraz synów Sebastiana i Tomasza,
aby dobry Bóg przyjął ich do chwały nieba.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (13).
14.06.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (14).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (9).
17:30 Za + Irenę Superat w 10. rocz. śmierci.
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (4).
15.06.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, ZAKONNICY
7:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (10).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (5).
17:30 Za ++ Katarzynę i Władysława Stermach.
Konc. Za + Bernadetę Dąbrowską w miesiąc po śmierci o wieczne szczęście w domu Ojca –
int. od wdzięcznych rodziców i współpracowników z przedszkola.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (15).
16.06.2022 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
9:00
W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin.
Konc. W int. Parafian.
Konc. W int. Antoniny Legierskiej w dniu rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i urodzin z
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża,
Konc. Za + Annę Mól – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola.
Po procesji przy ul. Robotniczej: Za + Halinę Szeliga – gregorianka (11).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (6).
17:30 Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (16).
17.06.2022 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
7:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (12).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (7).
17:30 Za + Stanisława Kołdras w 1. rocz. śmierci.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (17).
18.06.2022 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Ewę Drobiec w 4. rocz. śmierci o łaskę nieba.
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (13).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (8).
13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Justyna Borawska i Marcin Próchniak.
17:30 Za ++ rodziców Marię i Leonarda Marchewka, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (18).
19.06.2022 NIEDZIELA – DWUNASTA ZWYKŁA
8:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (19).
10:00 Za + Halinę Szeliga – gregorianka (14).
11:30 Za + męża i ojca Waldemara Amsel w 3. rocz. śmierci.
17:30 Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (9).
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 Niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy
12. czerwca 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 12-19.06.2022
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku połączone są ze mszą
św. wieczorną a w soboty i niedziele o godz. 17:00.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 17:00 spowiedź św. dla
dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii św. i ich rodzin. Na godz. 18:15 zapraszamy
chętnych do pomocy w przygotowaniu ołtarzy Bożego Ciała.
W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej –
święto nakazane. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 z procesją Eucharystyczną,
po zakończeniu procesji przy ul. Robotniczej i o 17:30. W tym dniu nie będzie
nabożeństwa popołudniowego. Na mszę św. o godz. 9:00 zapraszamy Dzieci
Rocznicy Pierwszej Komunii i dzieci Pierwszej Komunii Świętej w strojach
komunijnych, służbę liturgiczną, poczty sztandarowe, mężczyzn do baldachimu,
latarń, dzieci do sypania kwiatów.
Po mszy św. o godz. 9:00 rozpocznie się procesja Eucharystyczna, która
wiodła będzie ulicą Franciszkańską, przez wiadukt i ul. Robotniczą do boiska
przy końcowym przystanku. Ołtarze postawione będą przy ul. Robotniczej: przy
szkole społecznej, przy ul. Olszynki, przy ul. Baildona i na boisku, gdzie mszą
św. zakończymy procesję. Prosimy parafian z wymienionych ulic o włączenie się
w przygotowanie ołtarzy. Ustawianie w czwartek od godz. 5:00. Prosimy o
przystrojenie okien domów.
W piątek rozpocznie się oktawa Bożego Ciała. Msze św. wieczorne w tym
czasie z nabożeństwem i procesją Eucharystyczną wokół kościoła. Zapraszamy
służbę liturgiczną i dzieci do sypania kwiatów.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Od godz. 8:00
odwiedziny chorych.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na nasze inwestycje.
Polecamy Gazetkę Parafialną.

Informujemy, że biesiada rodzinna z racji odpustu parafialnego odbędzie się w
sobotę 25. czerwca od godz. 18:30 do godz. 22:30. Już dziś serdecznie
zapraszamy.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, Który był. Który Jest i Który przychodzi ilekroć Go wzywamy.
Żegnamy naszych zmarłych: Magdalena Kujawska (1930) oraz ofiary wojny
i pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista
niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
BOŻE CIAŁO - ŚWIĘTO EUCHARYSTII
W czwartek po niedzieli Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem.
Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała Święto
Eucharystii. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy
Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego
Sakramentu. Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta
paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i
otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja o liturgii świętej, 47).
Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych nurtów
pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyjmowaniu Komunii
św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina. Była
to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku. Twierdził on, że
przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ
uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie
przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako
duchowe przyjmowanie Chrystusa.
Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na czym ta obecność polega?
Opłatek, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu
przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się Ciałem Pana
Jezusa, a wino - Jego Krwią. Substancja chleba przechodzi w substancję Ciała
Pańskiego, a substancja wina przechodzi w substancję Krwi Pańskiej. Taką
władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy Ostatniej
Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Tymi słowami polecił Apostołom i
ich następcom przeistaczanie (przemienianie) chleba w Ciało Pańskie, a wina w
Krew Pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica, bł.
Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w Belgii. W 1208 r. Julianna
miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była ciemna
plama. Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu

kościelnym święta ku czci Eucharystii. W 1240 r. biskup LieOge - Robert wydał
dekret ustanawiający to święto w swojej diecezji.
W 1264 r. papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała w celu uczczenia
Jezusa obecnego w Eucharystii. Śmierć Urbana IV uniemożliwiła ogłoszenie
bulli. Jego wolę wypełnił dopiero papież Jan XXII w 1317 r. W Polsce święto
Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski Nanker w 1320 r. Na początku XV
wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było zaliczane do głównych
świąt roku kościelnego.
Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała
nieco później niż samo święto. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z
Niemiec, z Kolonii - XIV wiek. Jaki jest cel procesji Bożego Ciała? W
procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza
kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa
publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego
Sakramentu.
A zatem już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bożego Ciała
na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we
wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się urokowi tych
zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy
przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece,
sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki
sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i Koniec
wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do
wieczności. Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić
nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla
Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest procesja
serca, która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii św. (ks. Z. Mońka).
INTENCJE MSZALNE 12-19.06.2022
12.06.2022 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (12).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (7).
10:00 Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Kozaczek oraz braci Zdzisława i Adama.
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (2).
11:30 W int. syna Antoniego z ok. 21. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i
opiekę Matki Bożej z prośbą o błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Niego i
Jego Rodziców.
17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania
do tych Wspólnot.
13.06.2022 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
7:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (8).

