21.06.2022 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
7:00
Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (11).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (16).
17:30 W int. Budowniczych i Dobrodziejów, Parafian i Gości naszego kościoła z
podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże.
Konc. Za ++ Stefana Chrząszcz, rodziców i pokrewieństwo.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (21).
22.06.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
W int. nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży z ok.
zakończenia roku szkolnego i katechetycznego z prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Aniołów Stróżów na czas rozpoczynających się wakacji.
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (17).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (12).
17:30 Za ++ rodziców Zofię i Władysława Burzyńskich oraz Bronisławę i Witolda Gozdek,
aby dobry Bóg przyjął ich do nieba.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (22).
23.06.2022 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (23).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (18).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (13).
17:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra
Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron.
Konc. Za + Tadeusza Stasica z ok. Dnia Ojca o łaskę nieba.
24.06.2022 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
9:00
Za ++ siostrę Jadwigę Łowińską, rodziców Marię i Pawła Zelba.
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (14).
13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sylwia Maliszewska i Dawid Sławik.
17:30 W int. Parafian.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (24).
Konc. Halinę Szeliga – gregorianka (19).
25.06.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (20).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (15).
12:30 Sakrament Chrztu św.: Antonina Pająk.
17:30 Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (25).
26.05.2022 NIEDZIELA – TRZYNASTA ZWYKŁA
8:00
W int. Michała Gontarewicza z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum)
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (16).
10:00 Za + Halinę Szeliga – gregorianka (21).
11:30 W int. Wiktorii Ciozak z ok. 21. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o
Jego błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
Sakrament Chrztu św.: Oliwia Janik, Laura Wróblewska, Konrad Wyleżoł.
17:30 Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (26).
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 Dwunastą Niedzielę Zwykłą
19. 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 19-26.06.2022
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Dziś zbiórka do puszek na nasze inwestycje. Dziękujemy za każdą ofiarę na
ten cel.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku połączone są ze mszą
św. wieczorną a w soboty i niedziele o godz. 17:00. Do czwartku włącznie trwa
oktawa Bożego Ciała. Msze św. wieczorne w tym czasie z nabożeństwem i
procesją Eucharystyczną wokół kościoła. Zapraszamy służbę liturgiczną i dzieci
do sypania kwiatów.
We wtorek przypada uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła.
Serdecznie zapraszamy na mszę św. jego budowniczych, dobrodziejów, Parafian
i Gości.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna na zakończenie roku szkolnego i
katechetycznego z błogosławieństwem indywidualnym na czas rozpoczynających
się wakacji.
W czwartek przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i
zakończenie Oktawy Bożego Ciała po mszy św. Po mszy św. o godz. 17:30
poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Na godz. 18:30 zapraszamy chętnych do
pomocy przy sprzątaniu placu wokół kościoła na odpust parafialny. O godz.
20:00 do 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. i
modlitwą uwielbienia przed uroczystością odpustową, którą poprowadzi Zespół
Muzyczny z Bojkowa.
W piątek przypada uroczystość patronalna naszego kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 i o godz. 17:30 z procesją
Eucharystyczną, na którą zapraszamy służbę liturgiczną, poczty sztandarowe,
mężczyzn do baldachimu i latarni oraz Parafian i Gości. W tym dniu nie
obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych, nie będzie też czynna
kancelaria parafialna.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 18:30 do godz.

22:30 w ogrodzie klasztornym odbędzie się biesiada rodzinna z racji odpustu z
grillem i zabawą taneczną. Parafia wraz z Radą Dzielnicy serdecznie zapraszają
do włączenia się w świętowanie.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską –
Świętopietrze.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w przygotowanie i przeżycie uroczystości Bożego Ciała.
Niech Bóg nam błogosławi i niech nas prowadzi, byśmy coraz bardziej
jednoczyli się w miłości z Jego Najświętszym Sercem poprzez radosne
przeżywanie tajemnic związanych z życiem Kościoła.
Żegnamy naszych zmarłych: Henryk Milka (1933) oraz ofiary wojny i
pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj
im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA SKARBEM NAJWIĘKSZYM
W jaki sposób zatem można poznać, że Bóg jest miłością? Kult Serca
Jezusowego pomaga nam zrozumieć i głębiej przeżywać podstawową prawdę
naszej wiary, która wyrażona jest słowami: „Bóg jest miłością”. Pierwszym
bowiem elementem tego kultu jest przeżywanie prawdy o Bożej miłości. Pomaga
on nam zrozumieć, że Bóg ukochał nas do końca i całkowicie nam się oddał. Tę
prawdę ukazuje nam Pismo Święte. W sposób wyjątkowy starał się ją przybliżyć
św. Jan Apostoł. Jest on wyjątkowym mistrzem w opisywaniu miłości Bożej. W
Ewangelii i Listach ukazuje, czym ona jest, jakie są jej składniki i w jaki sposób
mamy ją poznawać. Bóg okazał nam swoją miłość przez to, że „zostaliśmy
nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Okazał nam tę
miłość przez tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, będącą pełnym objawieniem
prawdy o Bogu, który jest dobrym i kochającym Ojcem. „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). „W tym objawiła się miłość
Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie
mieli dzięki Niemu. (…) On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,9-10).
Miłość Boga do człowieka objawiła się w darze Jezusa Chrystusa. Najlepiej
widzimy to we Wcieleniu Syna Bożego i w Jego odkupieńczej męce. Ojciec dał
swego Syna jako ofiarę przebłagalną za grzechy świata. Dzięki tej ofiarnej
miłości zostaliśmy wykupieni od grzechu. W ten sposób tajemnica Krzyża i
Kalwarii, gdzie zostało przebite Serce Chrystusa, jest najpełniejszym
objawieniem Jego miłości. W ranie boku, z którego wypłynęła krew i woda –
symbole sakramentów i rodzącego się Kościoła – możemy zobaczyć największy
skarb. Tym skarbem jest miłość Boga, która jest źródłem i początkiem
wszystkiego, co Bóg uczynił „dla nas i dla naszego zbawienia”.

Cała Biblia opowiada nam o miłości Boga, która jest „duszą Pisma Świętego”
– jak uczył św. Augustyn. Pokazuje nam ona, że Bóg pierwszy nas umiłował i to
wtedy, gdyśmy byli Jego nieprzyjaciółmi, czyli grzesznikami. A dlaczego nas
umiłował? Bo kocha nas bardziej niż ojciec czy matka. Bo jest Dobrym
Pasterzem i zależy Mu na każdym z nas.
Bóg jest miłością i On pierwszy nas umiłował. Te dwa zdania najlepiej
wyrażają istotę chrześcijaństwa. To On pierwszy nachylił się nad człowiekiem i
wyszedł do ludzi z inicjatywą miłowania. Wszystko bowiem w Bogu jest darem.
I to, co On uczynił dla człowieka, przekracza ludzkie wyobrażenia i myślenie.
Miłość Jego bowiem jest darmowa i bezinteresowna oraz niczym nieograniczona.
3 czerwca 1921 r. w Krakowie, po uroczystej Eucharystii, w której
uczestniczył cały ówczesny Episkopat Polski, wobec 140 tys. wiernych
dokonano Aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 100.
rocznicę tamtego wydarzenia chcemy ożywić kult Bożego Serca w naszej
ojczyźnie – jako wynagrodzenie i dziękczynienie za wolną Polskę.
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki staram się złożyć
Tobie każdego dnia. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich
błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które Cię
proszę. Udziel mi także łaski szczególne, o którą Cię gorąco błagam... A jeśli
Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o
Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba.
Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.
13. ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
Dnia 21. czerwca 2009 roku został poświęcony nasz kościół. Bądźmy
wdzięczni za ten dar, który jest dla nas Domem Bożym i Bramą Niebios.
Pamiętajmy o wszystkich, dzięki którym ten kościół powstał oraz o tych, którzy
troszczą się o jego piękno dziś. Niech godną pamięcią będzie w tym dniu nasze
uczestnictwo we mszy św.
INTENCJE MSZALNE 19-26.06.2022
19.05.2022 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).
20.06.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (20).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (10).
17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara w dniu urodzin o łaskę
nieba.
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (15).

