
26.6.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Irenę – gregorianka (29). 

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

Konc. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara o łaskę Miłosierdzia 

Bożego. 

Konc. Za ++ Ingę Michalinę, Zygmunta, Tadeusza, Michała Niziołek i pokrewieństwo z obu 

stron o szczęśliwą wieczność dla nich. 

27.6.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W pewnej Bogu znanej intencji. 

Konc. Za + Irenę – gregorianka (30). 

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

28.6.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

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

Konc. Za + Józefa Żurek w rocznicę śmierci. 

29.6.2017 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
7:00 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

17:30 W int. Patrycji i Macieja Chmielowskich z ok. 15. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 

dla małżonków i ich dzieci Marysi i Mateusza. 

Konc. Za + Teresę Wojtowicz w 1. rocz. śmierci. 

30.6.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Władysławy Piechaczek z prośbą do Boga o łaskę zdrowia. 

17:30 W int. Piotra z prośbą o łaski Boże na czas narzeczeństwa. 

Konc. Za ++ męża Mariana Iwan i syna Jarosława. 

1.7.2017 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie 

Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (1). 

17:30 Za ++ Bronisławę i Józefa Wierciak w rocznice ich śmierci. 

Konc. Za + Marię Rosa – int. od uczestników pogrzebu. 

2.7.2017 NIEDZIELA – TRZYNASTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ z rodzin Pajdosz, Król, Piechaczek i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10:00 W int. Barbary i Wiesława Zwierzyńskich z ok. 40. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. W int. rocznych dzieci Wandy i Fridy Kiessling z prośba o opiekę Matki Bożej i 

Aniołów Stróżów. 

11:30 W int. Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i o dary Ducha Świętego (Te Deum). 

17:30 W int. Elżbiety Nowak z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

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 XII Niedzielę Zwykłą 

obchody Rocznicy poświęcenia naszego kościoła –  

21.06.2009 oraz uroczystości Patronalnych 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

25. czerwca 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.6.-2.7.2017 

Jak miłe przybytki nam dał Wszechmocny i dobry nasz Bóg, 

Że sam w nich zamieszkał, wszak chciał Wieczności zostawić nam próg. 

Dziś dziękujemy Bogu za dar poświęcenia naszego kościoła. Wspominamy 

dobrodziejów i jego budowniczych. Dziś również przypada rocznica święceń 

kapłańskich ojców Lotara i Rocha oraz podziękowanie o. Rochowi za pracę 

duszpasterską 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 biesiadowania, które 

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

kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. O godz. 18:30 spotkanie 

Bractwa Pisma św. 

Nabożeństwa czerwcowe do piątku włącznie o godz. 18:00. 

W czwartek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

Patronów Diecezji Gliwickiej. Od 20:00 godzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki 

Bożej. O godz. 7:00 msza św. w int. członków Żywego Różańca a następnie 

modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic różańca św. 

W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci. 

Informujemy, że od 1. lipca do 31. sierpnia kancelaria parafialna czynna 

będzie tylko w piątki w stałych godzinach, nabożeństwa piątkowe i sobotnie 

połączone będą ze mszą św. wieczorną a Gazetka Parafialna ukazywać się będzie 

w formacie A5. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Zapraszamy młodzież od trzeciej klasy gimnazjum do uczestnictwa w 

Święcie Młodzieży, które odbędzie się na Górze św. Anny w dniach od 17. do 

22. lipca. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. Koszt 100 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za każde okazane dobro. Niech Boże 

błogosławieństwo płynące z tego świętego miejsca przenika nasze serca i każdą 

chwilę życia. 

Żegnamy parafian: Ewelina Jagielak (1942). Wieczny odpoczynek racz jej dać 

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

wiecznym. Amen. 

KIERMASZ: ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

W ciągu roku są dwa szczególne dni, ważne dla każdej świątyni: dzień jej 

patrona oraz rocznica poświęcenia. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludzkich 

imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa, 

gdyż po spełnieniu odpowiednich warunków można uzyskać wtedy odpust 

zupełny. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi się jej 

obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczestnictwo we 

Mszy świętej. 

Dzień poświęcenia kościoła jest analogią do przyjęcia przez człowieka 

sakramentu chrztu świętego. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym. 

Kościół przez poświęcenie staje się budynkiem przeznaczonym wyłącznie do 

służby Bożej. Odtąd nie może służyć żadnym świeckim celom. 

W liturgii istnieją dwie formy oddania budowli do celów kultu. Kościół 

można pobłogosławić lub poświęcić. Poświęcenie jest formą uroczystszą. 

Przewodniczy mu biskup, sprawując bogate obrzędy. Od budowniczych kościoła 

biskup otrzymuje klucze do świątyni. Po otwarciu drzwi jako pierwszy wchodzi 

do kościoła, wprowadzając do niego lud. Podczas Mszy św. biskup kropi ołtarz i 

ściany świątyni wodą święconą, namaszcza ołtarz i ściany w czterech lub 

dwunastu miejscach. W naszym kościele dokonało się to dnia 21. czerwca 2009 

roku. 

Podczas poświęcenia umieszcza się w ołtarzu relikwie świętych, zapala 

światła i okadza nową świątynię. Na zakończenie Liturgii po raz pierwszy Chleb 

Eucharystyczny umieszcza się w tabernakulum. Czerwona lampka informuje, że 

miejsce to jest święte jako mieszkanie Boga. 

Do niedawna na poświęcenie kościoła używało się terminu konsekracja. Dziś 

odnosi się go tylko do osób poświęcanych Bogu (śluby wieczyste osób 

konsekrowanych czy święcenia biskupie). 

Rocznica poświęcenia kościoła skłania do dziękczynienia za dar kościoła oraz 

do modlitwy za dobrodziejów i budowniczych dzięki którym kościół powstał. 

Podczas dzisiejszej mszy św. złóżmy Bogu te intencje. 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Doroczna uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przypomina nam, 

że Kościół, do którego należymy, został zbudowany przez Chrystusa na 

fundamencie Apostołów, którego filarami są Piotr i Paweł. Wybrani przez Jezusa 

stali się Jego uczniami i zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Z miłości 

do Niego ofiarowali swoje życie służbie Ewangelii i Kościołowi. 

W czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy, że cały Kościół modlił się 

nieustannie za Piotra do Boga. My także za przykładem pierwszych chrześcijan 

otoczmy w dniu ich święta żarliwą modlitwą następcę Świętego Piotra, papieża 

Franciszka, któremu z woli Bożej została powierzona pasterska troska o cały 

Kościół. Módlmy się także za naszą Diecezję, której Patronami są święci 

Książęta Apostołów i za jej Pasterza. Módlmy się o dary Ducha Świętego na czas 

trwającego Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej. 

Dzisiejsze ofiary, które składamy na tacę są przeznaczone do dyspozycji 

Stolicy Apostolskiej jako tzw. świętopietrze. Danina składana Stolicy 

Apostolskiej przez wiernych skupionych w kościołach partykularnych była 

kiedyś oficjalnie przeznaczona na budowę Bazyliki Św. Piotra i światła do Grobu 

Apostoła. Obecnie służy ona zaś utrzymaniu Kurii Rzymskiej, misji, muzeów i 

akademii papieskich, a także celom kulturalnym i dobroczynnym, realizowanym 

pod patronatem Ojca Świętego; jest ono przekazywane w Polsce nuncjaturze 

apostolskiej. Chociaż obiegowo funkcjonuje jeszcze nazwa „świętopietrze”, to w 

istocie ofiary zbierane w dzisiejszą niedzielę określane są obecnie jako „środki 

na rzecz Stolicy Apostolskiej” o czym wspomina kanon 1271 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. 

INTENCJE MSZALNE 25.6.-2.7.2017 

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. 

Konc. W int. Wiktorii Ciozak z ok. 16. rocz. urodzin z prośba o błogosławieństwo Boże i 

opiekę Matki Bożej. 

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, Karsubke i 

Choroba. 

Sakrament chrztu św.: Zuza Baran, Maja Bazydło, Krzysztof Juśków, Lena Kaszuba, 

Michalina Marczewska. 

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. 


