
21.6.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA 

7:00 W int. dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli kończących rok szkolny i 

katechetyczny z podziękowaniem za dary Ducha Świętego i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Aniołów Stróżów na czas przerwy wakacyjnej. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (24). 

17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – int. od rodziny Kamińskich. 

Konc. Za + Władysławę De Lambert – int. od uczestników pogrzebu. 

22.6.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 Za + Irenę – gregorianka (25). 

17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Stefana Chrząszcz, rodziców i pokrewieństwo. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – int od rodziny Kwiatkowskich. 

Konc. Za + Tomasza Dębickiego – int. od uczestników pogrzebu. 

23.6.2017 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

9:00 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

17:30 W int. Parafian. 

Konc. Za ++ męża Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i 

Aleksandra Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za + Piotra Fangora w dniu urodzin z prośbą o łaskę nieba 

Konc. Za ++ ojców Józefa Oleńskiego i Tadeusza Kmica. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (26). 

24.6.2017 SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7:00 Za ++ siostrę Jadwigę Łowińską w 6. rocz. śmierci i rodziców. 

Konc. W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (27). 

17:30 Za + Damiana Czelej z ok. urodzin o łaskę nieba. 

Konc. Za + Lucynę Ziemnicką w 50. rocz. urodzin o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za + męża Jana Zdonka. 

Konc. Za ++ rodziców Wandę i Ludwika Świerczek. 

25.6.2017 NIEDZIELA – DWUNASTA ZWYKŁA 

8:00 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (28). 

10:00 W int. o. Rocha w 1. rocz. święceń kapłańskich i z podziękowaniem Bogu za posługę 

duszpasterską w Gliwicach. 

Konc. W int. o. Lotara w 1. rocz. święceń kapłańskich. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Hanna Smolińska, Patryk Staśko. 

11:30 W int. Sylwii i Janusza Kowalczyk z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na lata życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Konc. Za ++ dziadków Elżbietę i Hermana Karsubke oraz z rodzin Launer i Choroba. 

Sakrament chrztu św.: Maja Bazydło, Krzysztof Juśków, Michalina Marczewska, Hugo 

Żuchnicki. 

17:30 W int. Danuty Brzezińskiej z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia. 

Konc. Za + Mariana Błoniarza w 20. rocz. śmierci. 

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 XI Niedzielę Zwykłą 

18. czerwca 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.6.2017 

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. 

Dziś z racji Roku św. Brata Alberta gościmy relikwie Świętego Patrona 

przywiezione przez siostry Albertynki z Krakowa. Dziękujemy za ich obecność i 

za świadectwo ich życia zakonnego. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Nabożeństwa czerwcowe w oktawie Bożego Ciała do czwartku włącznie z 

procesją Eucharystyczną wokół kościoła. 

We wtorek o godz. 18:30 w refektarzu klasztornym posiedzenie rady 

parafialnej w związku z trwającym Synodem Diecezji Gliwickiej. 

W środę o godz. 7:00 ostatnia msza św. szkolna i dziękczynienie za kończący 

się rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy dzieci młodzież i nauczycieli, 

którym udzielimy indywidualnego błogosławieństwa na czas wakacji. 

W czwartek po nabożeństwie zapraszamy chętnych do pomocy w 

porządkowaniu obejścia wokół kościoła. Od 20:00 godzinna adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust w 

naszej parafii. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 i uroczysta suma o godz. 17:30, 

na którą zapraszamy poczty sztandarowe, mężczyzn do baldachimu oraz Parafian 

i Gości. Mszy św. głównej przewodniczył będzie homilie w tym dniu wygłosi o. 

Waldemar Polczyk OFM. W tym dniu nie będzie czynna kancelaria parafialna. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 15:00 na placu 

na ul. Olszynki kolejne Święto Ulicy, które rozpoczniemy modlitwą koronki do 

Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do świętowania mieszkańców ulic 

Olszynki, J. Baildona oraz S. Szczepanowskiego oraz Gości z innych ulic. 

Gospodarze Święta mogą poczęstować uczestników ciastem, kawą i innymi 

słodyczami – niech każdy wyniesie to, co może. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę o godz. 10:00 rocznica święceń kapłańskich ojców 

Lotara i Rocha oraz podziękowanie za pracę duszpasterska o. Rocha w 

Gliwicach. Po mszy św. o godz. 11:30 Biesiada Rodzinna w ogrodzie 

klasztornym z poczęstunkiem i wieloma atrakcjami z racji obchodów 

odpustowych parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu. 

Prosimy o ciasto, które będziemy rozprowadzać podczas biesiady. Biesiadę 

zakończymy o godz. 17:00 nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelakie dobro. Chwała bądź Bożemu 

Sercu, przez które stało się nam zbawienie. 

Żegnamy parafian: Maria Rosa (1957). Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju 

wiecznym. Amen. 

SERCE JEZUSA - KSIĘGA OTWARTA WŁÓCZNIĄ 

Jezus Chrystus jest centrum Biblii, centrum Osoby Jezusa zaś jest Jego Serce. 

Na to zwraca uwagę już Jan Ewangelista, gdy ukazuje szczyt Paschy Jezusa w 

przebiciu Jego boku. Motyw Serca Jezusa, przetwarzany i rozwijany na 

przestrzeni dziejów Kościoła za pomocą różnych form wyrazu, pomagał 

Kościołowi ciągle na nowo skoncentrować się na najistotniejszym przesłaniu 

Pisma Świętego: Bóg jest Miłością. Szczególność tajemnicy Serca Jezusa 

pochodzi stąd, że jest ona głęboko zakorzeniona w tekście biblijnym. Według 

tego świadectwa Serce Jezusa zajmuje centralne miejsce w bogatej przestrzeni 

symbolicznej Biblii. Jako taka tajemnica Serca Jezusa może naturalnie stać się 

punktem organizującym wszystkie dane Objawienia. Dlatego też 

kontemplowanie tajemnicy Serca Jezusa - symbolicznego przedstawienia miłości 

Boga, uczy interpretować Pismo Święte w takim duchu, w jakim zostało ono 

napisane. 

Ojcowie Kościoła już dawno odkryli bliski związek Serca Jezusa z księgą 

Biblii. Orygenes zasugerował ważną wskazówkę: Należy interpretować Serce 

Boga jako potęgę Jego rozumu i władzę kierowania wszechświatem, a Jego 

Słowo jako posłańca niosącego wieść o tym, co jest w Jego Sercu. Serce i Biblia 

zostały przez Orygenesa odniesione do siebie nawzajem: słowo Biblii to nic 

innego jak opowieść o wnętrzu Serca Boga. Myśl tę wydaje się rozwijać św. 

Augustyn - Jego Serce to Jego Biblia, to znaczy: mądrość zawarta w Biblii 

znajduje się w Sercu Jezusa. 

Słowa Augustyna stanowiące symboliczne zrównanie Biblii i Serca Jezusa 

padają w kontekście męki i śmierci Jezusa, a więc Misterium Paschalnego. 

Augustyn dobrze o tym wiedział, dlatego kontemplując Paschę Pana, skupił się 

na jednym znaczącym wydarzeniu historycznym, wydarzeniu przebicia boku 

Jezusa, i wyczuł ukryty w nim potencjał symboliczny. Przebicie włócznią to 

otwarcie ukrytego wnętrza Bożych planów zawartych w Sercu Mesjasza. 

Otwierając bok Jezusa włócznią, Rzymianin w symboliczny sposób otworzył 

ludzkości dostęp do tajemnic ukrytego od wieków planu Bożego: planu ukrytego 

w Sercu Boga. Serce Jezusa to tajemne miejsce Bożych planów. Podobnie jest z 

Pismem Świętym - to drugie takie miejsce. Te Boże plany zostają ukazane 

człowiekowi właśnie przez mękę Jezusa. Przebite Serce Jezusa jest otwartą 

księgą, poprzez którą uczymy się rozumieć uniwersalny plan Bożej miłości dla 

całej ludzkości, zawarty w części zawoalowanej w Pierwszym Przymierzu i w 

części całkowicie odkrytej w Nowym. 

Tak więc, wsłuchując się w Ojców Kościoła, odnajdujemy przebite Serce 

Jezusa jako symbol miłosiernej miłości, a zarazem jako księgę Biblii otwartą 

uderzeniem włóczni. Tak księga Biblii otwiera się przed nami, gdy z gorliwością 

ją medytujemy. Stąd czytanie Biblii może się stać medytowaniem ukrytego w 

Sercu Jezusa planu Bożego. Planu Bożego dla ludzkości, ale także dla każdego 

konkretnego człowieka. 

Cześć oddawana Sercu Jezusa domaga się niejako czytania Biblii, czyli 

odkrywania tego, co jest treścią życia i siłą pulsowania Serca Jezusa. Medytując 

Serce Jezusa, medytujemy Jezusa kołyszącego w swoim Sercu słowo Boże i 

Boże plany zawarte w Biblii. Biblia ma serce, jaśniejące centrum, z którego to 

Duch daje, swojemu czytelnikowi gorliwemu i modlącemu się, żywe 

zrozumienie jego wiary. I tym sercem jest Serce Jezusa. (za www.deon.pl). 

INTENCJE MSZALNE 18-25.6.2017 

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. 

19.6.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Franciszkę Podwórną (13). 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (22). 

17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + brata Piotra Młynek w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Agatę Huczka w 30. dzień po śmierci oraz w pewnej intencji. 

20.6.2017 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 + Irenę – gregorianka (23). 

17:30 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Katarzynę Stermach rodziców Józefę i Kazimierza Kozaczek o szczęśliwą 

wieczność. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 


