W int. Haliny z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Te Deum).
Konc. Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Kozaczek o szczęśliwą wieczność.
Konc. Za + Antoniego Radzioch z ok. imienin z prośbą, aby Miłosierny Bóg za
wstawiennictwem Matki Bożej przyjął go do Królestwa Niebieskiego.
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
14.6.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00
Za + Irenę – gregorianka (17).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną (11).
14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Aleksandra Woszczyna i Marek Wołoszyn.
17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Konc. Za + Irenę Superat w 5. rocz. śmierci.
15.6.2017 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
9:00
W int. o. Lotara z ok. imienin.
Konc. W int. dzieci rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin.
Konc. W int. Parafian.
Konc. W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Po procesji
Za + Irenę – gregorianka (18).
14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Beata Glonkowska i Krzysztof Mężyk.
17:30 Za + Franciszkę Podwórną (12).
16.6.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Konc. Za + Irenę – gregorianka (19).
17:30 Za + Stefanię Laksa, Bolesława Loch i Józefa Izydorczyka.
Konc. Za + Józefa Izydorczyka w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za + Marię Grzeszczak w 30. dzień po śmierci.
17.6.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
7:00
Za + Irenę – gregorianka (20).
17:30 W int. Jolanty i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia.
Konc. W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Konc. Za ++ Stanisława Dziekan, Tadeusza Zajączkowskiego oraz z rodziny.
Konc. Za + Magdalenę Wojcińską – int. od uczestników pogrzebu.
18.6.2017 NIEDZIELA – JEDENASTA ZWYKŁA
8:00
Za ++ rodziców Henryka Gawełek oraz Janinę i Jana Fatyga.
Konc. Za + Irenę – gregorianka (21).
10:00 Za ++ rodziców Józefa w 3. rocz. śmierci i Wiktorię Dominik.
Konc. Za + Wiesława Huczko w 1. rocz. śmierci.
11:30 W int. syna i brata o. Ryszarda z ok. 25. rocz. sakramentu kapłaństwa z podziękowaniem
za wszelkie łaski oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
w życiu kapłańskim i zakonnym.
Konc. Za + Waldemara Lipskiego w 30. dzień po śmierci.
Sakrament chrztu św.: Stanisław Ludwig.
17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
17:30

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Parafia tel. 32 231 38 84, 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 Uroczystość Najświętszej Trójcy
11. czerwca 2017 roku

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej
Rok św. Brata Alberta
INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.6.2017
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego
niech będzie z nami wszystkimi.
Dziś uroczystość Trójcy Świętej, która kończy okres spowiedzi i komunii
wielkanocnej. O godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, RMF i sympatyków duchowości
franciszkańskiej. Jeszcze tylko dziś można podpisać się pod obywatelskim
projektem dotyczącym dofinansowania placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej 5.
Formularze wyłożone pod chórem. Dziękujemy tym, którzy to uczynili. O godz.
18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty
i niedziele o godz. 17:00.
We wtorek o godz. 17:30 msza św. z kazaniem a następnie różańcowe
nabożeństwo fatimskie. Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej.
W środę o godz. 16:30 spowiedź dla dzieci rocznicy Pierwszej Komunii
Świętej. O godz. 18:30 zapraszamy chętnych do pomocy przy przygotowaniu
ołtarzy Bożego Ciała a zwłaszcza, rodziców dzieci komunijnych, Róże
Różańcowe, Marianki, młodzież RMF i zespół Caritas oraz mieszkańców ulic
Hutniczej, Zabrskiej i Jagiellońskiej.
W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w
tym dniu o godz. 9:00, w kościele po zakończeniu procesji oraz o 17:30. Na
godz. 9:00 zapraszamy Parafian i Gości, poczty sztandarowe oraz mężczyzn do
baldachimu, dzieci do sypania kwiatów – prosimy o kwiaty do sypania. Po mszy
św. wyruszy procesja Bożego Ciała ulicami Hutniczą, Zabrską i Jagiellońską.
Prosimy o przystrojenie okien. Ołtarze przy Zabrskiej 27-29, Zabrskiej przy
Medenie, przy domu sióstr Służebniczek i przy figurze Pana Jezusa na placu
kościelnym. W tym dniu imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Lotar – msza

św. w jego intencji o godz. 9:00. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. Od
20:00 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek rozpoczyna się oktawa Bożego Ciała. Nabożeństwa z procesją
Eucharystyczną wokół kościoła. W tym dniu Biskup Gliwicki udziela wszystkim
wiernym przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania
piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. O godz. 18:30 spotkanie
młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 w
ogrodzie klasztornym spotkanie rekreacyjne dla ministrantów i Marianek.
W przyszłą niedzielę z racji Roku św. Brata Alberta gościć będziemy siostry
Albertynki z Krakowa, które przywiozą do uczczenia relikwie Świętego Patrona i
podzielą się świadectwem życia zakonnego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach zaprasza do
udziału w akcji charytatywnej Tydzień dla Hospicjum, która będzie miała
miejsce w dniach 17-24 czerwca br. Rozpoczęcie 17 czerwca o godz. 12.00 na
Stadionie Miejskim w Gliwicach. Celem akcji jest zebranie funduszy na
rozbudowę i modernizację Hospicjum. Szczegóły na www.dlahospicjum.pl.
Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelkie dobro. Chwała niech będzie
Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w którym żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy.
Żegnamy parafian: Magdalena Wojcińska (1935), Władysława De
Lambert (1952), Tomasz Dębicki (1971). Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.
NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej
specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie
podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary.
Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus
Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako
odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach,
gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej
od nich Osobie.
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że
przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej
naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą
rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak
naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną
naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między
sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży
pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi

przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo,
drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała
określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców
Kościoła.
Relacje, jakie istnieją między trzema Osobami Boskimi Ojcem, Synem i
Duchem Świętym może przybliżyć nam następujący przykład: wyobraź sobie, że
stoisz przed lustrem i widzisz doskonały obraz samego siebie. Z jednym
wyjątkiem: to co widzisz, to tylko twoje odbicie w lustrze. Jeśli twój obraz
zdołałby „wyjść" z lustra i stanąć obok ciebie jak żywy, stałby się rzeczywiście
twoim doskonałym odbiciem. Nie byłoby jednak podwójnego „ty", lecz jeden,
jedna natura ludzka. Owszem, obok siebie stałyby dwie „osoby", ale tylko jeden
rozum i jedna wola, posiadające tę samą wiedzę i myśli. J ako że miłość własna
jest naturalną cechą każdej żywej istoty, zrodziłaby się w konsekwencji gorąca i
wzajemna miłość między tobą, a twoim odbiciem. Następnie - uwolnij wodze
fantazji -i pomyśl o tej miłości, jako części samego siebie, tak głęboko
zakorzenionej w twojej własnej naturze, że aż staje się żywą kopią ciebie
samego. Ta miłość stałaby się właśnie tą „trzecią osobą" (ale cały czas jesteś jako
jeden „ty", pamiętaj, wciąż tylko jedna ludzka natura), trzecią osoba stojącą
między tobą, a twoim odbiciem. Cała trójka trzymająca się za ręce, połączona
razem. Trzy osoby w jednej ludzkiej naturze.
Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół
w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech
Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej.
INTENCJE MSZALNE 11-18.6.2017
11.6.2017 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8:00
Za + Irenę – gregorianka (14).
10:00 W int. syna Antoniego z ok. 16. rocz. urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i
opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla
niego i jego rodziców.
11:30 W int. Beaty i Grzegorza z ok. 6. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski,
opiekę MBNP na dalsze lata życia małżeńskiego i z prośbą o dar potomstwa.
Konc. W int. siostry Krystyny z ok. ur. z podz. za łaski Boże i z prośbą o opiekę MBNP.
15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania (Te Deum).
17:30 Za + Franciszkę Podwórną (9).
12.6.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Franciszkę Podwórną (10).
Konc. Za + Irenę – gregorianka (15).
17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Konc. Za ++ Danutę i Józefa Dyrkacz o łaskę nieba dla nich.
13.6.2017 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7:00
W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia.
Konc. Za + Irenę – gregorianka (16).

