29.06.2022 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, GŁÓWNYCH
PATRONÓW DIECEZJI GLIWICKIEJ
7:00
W int. Bogu znanej – int. od Jolanty Nowińskiej.
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (24).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (19).
17:30 Za + Magdalenę Kujawską – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (29).
30.06.2022 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (30).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (25).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (20).
17:30 Za +Mariana Karwackiego w 20. rocz. śmierci.
1.07.2022 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (26).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (21).
17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i
nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.
Konc. W int. zbiorowej:
W int. błagalnej z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca
Bożej Miłości – int. od Róż Różańcowych Rodziców.
W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.
W int. Patrycji o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej w życiu.
W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
W int. Wiktorii i Pawła o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dojrzałość w
podejmowaniu decyzji.
W int. Zuzanny, Tomasza i Bartosza z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
W int. wnuków Igora, Leona i Julii z prośbą o dary Ducha Świętego.
W int. Sławomira i Przemysława Krzemińskich o światło wiary i dary Ducha Świętego.
W pewnej Bogu znanej intencji i o łaskę zdrowia dla Rity.
Za + Henryka Milka – int. od Karoliny i Andrzeja z córkami.
2.07.2022 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na
wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż
Różańcowych.
Konc. W int. Kingi Chirowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (27).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (22).
17:30 W int. mamy Alfredy Gozdek z ok. 93. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.
Konc. Za + Syna Andrzeja Gozdek z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba.
3.07.2022 NIEDZIELA – CZTERNASTA ZWYKŁA
8:00
Za + Halinę Szeliga – gregorianka (28).
10:00 W int. mamy Grażyny z ok. okrągłej rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.
11:30 Za ++ Romana Korzeniowskiego w 2. rocz. śmierci i jego rodziców.
17:30 Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (23).

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Trzynastą Niedzielę Zwykłą
26. 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 26.06.-3.07.2022
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Dziś kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską – Świętopietrze.
Rozpoczynają się wakacje.
Nabożeństwa czerwcowe dziś o godz. 17:00 a od poniedziałku do czwartku
włącznie połączone ze mszą św. wieczorną.
We wtorek organizujemy z o. Lotarem wyjazd do EnergyLand. Koszt 150 zł.
Wyjazd o godz. 8:00. Chętni proszeni są o zapisanie się. Zapraszamy.
W środę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, głównych
Patronów naszej diecezji. Zapraszamy w tym dniu na mszę św. a w modlitwach
pamiętajmy o papieżu Franciszku, następcy św. Piotra.
W czwartek o godz. 20:00 do 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z
okazją do spowiedzi św.
W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej a następnie msza św. z
homilią, intencją zbiorową i nabożeństwem Pierwszego Piątku.
W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
O godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych, a następnie modlitwa
różańcowa i zmiana tajemnic różańca św. O godz. 15:00 w ogrodzie klasztornym
spotkanie towarzyskie dla członków Żywego Różańca. Serdecznie zapraszamy.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie według planu. W lipcu i
sierpniu czynna będzie w trybie wakacyjnym czyli tylko w piątki w stałych
godzinach.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się w świętowanie oktawy Bożego Ciała
jak również w przygotowanie i przeżywanie uroczystości odpustowej naszej
parafii.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże, a zwłaszcza w szczęśliwych
podróżach, na wakacyjnych drogach i powrotach do domu.

DZIESIĘĆ RAD NA CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEŻYCIE WAKACJI
1. Wyjedź, by odpocząć, ale nie każ Bogu wyjechać z twego życia.
2. Zmień otoczenie, ale nie odchodź od Boga, by pożyć po swojemu.
3. Noś nakrycie głowy, ale uchyl je przechodząc obok Jezusa, krzyża,
kościoła…
4. Nałóż ciemne okulary, tylko nie zasłoń sobie nimi Boga.
5. Noś odpowiedni strój i nie zapominaj o pięknej szacie czystej duszy.
6. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła na Mszę św.
7. Miej zawsze syty żołądek, ale nigdy puste serce bez Komunii św.
8. Nie zaśmiecaj świata a tym bardziej własnej duszy.
9. Rozmawiaj ze spotkanymi ludźmi, ale nie miej cichych dni z Bogiem –
módl się.
10. Baw się i wypoczywaj tak, by w twym odpoczynku Jezus mógł być
zawsze z tobą.
WAKACYJNE PRZYGODY Z BOGIEM
Wakacje to dobry czas, by pogłębić lub rozpocząć przygodę z Bogiem, z Jego
ożywiającym Słowem. Nadchodzące miesiące niech skłonią nas do jeszcze
częstszego niż dotychczas sięgania po Biblię jako lekturę duchową.
Piękne słoneczne dni i ciepłe wieczory z pewnością będą zapraszać do
ciekawego zorganizowania sobie czasu. Będzie ku temu wiele okazji, aby także
na łonie natury skorzystać z tego zaproszenia. Odpoczynek powinien
uwzględniać także taką formę naszej bliskości z Bogiem, abyśmy w naszych
rękach mieli otwartą Biblię, czytali ją i korzystali z jej bogactwa.
Biblia jest słowem, które Bóg kieruje do nas. Dla pobożnych Żydów i
pierwszych chrześcijan tekst Biblii był zawsze słowem-balsamem i słowemdrogowskazem. Słowa Biblii otwierały im oczy, ażeby zrozumieli swoje dzieje i
odnaleźli drogę do udanego życia. Żydzi i chrześcijanie doświadczają na sobie
zbawczego działania tych słów. One dawały nadzieję, pocieszały, leczyły rany i
dodawały odwagi, by po upadku powstać na nowo.
Obecnie wielu chrześcijanom lektura Biblii przychodzi z trudem. Nie
rozumieją jej słów. To dla nich zupełnie obcy język. Być może jednak ten język
budzi lęk, bo osądza. Może złoszczą ich opowiadania o wojnach, w których
dominuje przemoc. Potrzebujemy właściwych okularów, aby tak czytać słowa
Biblii, żeby nas uzdrawiały i wskazywały drogę, żeby stały się słowami życia i
żywymi słowami. Zdajcie się przy lekturze na własną intuicję. Przyjmijcie po
prostu to, co zrodzi w Was każde ze słów. Wasza dusza ma naturalną zdolność
ich rozumienia. Wystarczy, jeśli będziemy czytali Biblię, przyjmując na przykład
poniższe proponowane postawy.
Pierwsza postawa: Bóg wypowiada te słowa do mnie. Napisał je osobiście
dla mnie. Bóg ukazuje mi w tych słowach tajemnicę mojego życia, objawia mi
swoją miłość i swoje serce.

Druga postawa: Powinienem postrzegać te słowa jako obrazy mojego życia
i jako obrazy Bożego działania we mnie. Porównuję obrazy biblijne z tymi,
które powstają w mojej duszy, gdy czytam Biblię. Wszystkie chcą być oknami,
przez które wniknę w niepojmowalną tajemnicę Boga.
Trzecia postawa: Słowa Biblii są słowami życia. Nie zrozumiem ich, jeśli
wywołują we mnie lęk. Słowa chcą mnie zaprosić do potraktowania samego
siebie z miłosierną wyrozumiałością i życzliwością.
Sięgajmy po Biblię z nową radością i otwartością. Pozwólmy się dotknąć
Bożej miłości, która żyje w słowach kierowanych do nas i pragnie coraz głębiej
przenikać nasze serca.
W okresie letnim całymi rodzinami wyjeżdżamy na wakacje, spędzamy
więcej czasu ze współmałżonkiem i z dziećmi. Jest to wyjątkowa szansa, aby
nasze życie rodzinne podnieść na jeszcze wyższy poziom, byśmy uczyli się
większej delikatności we wzajemnym obcowaniu i podjęli postanowienia, które
będziemy realizować w czasie roku. Niech pomocnym w tym zawiązywaniu
relacji będzie Boże Słowo.
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 26.06.-3.07.2022
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).
27.06.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (27).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (22).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (17).
17:30 Za ++ Zdzisława Huczka, Ludwikę, Feliksa, Gerarda i Krzysztofa Topka, Ewę
Frankiewicz.
Konc. Za + Henryka Milka – int. od uczestników pogrzebu.
28.06.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, MĘCZENNIKA
7:00
Za + Jana Tomaszewskiego – gregorianka (28).
Konc. Za + Halinę Szeliga – gregorianka (23).
Konc. Za + Jerzego Sobieraj – gregorianka (18).
17:30 W int. Alfredy Gozdek z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. W int. Anny z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia oraz w int. dzieci, wnuków i prawnuków.

