
29.5.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (29). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (16). 

17:30 Za + ojca Bogusława Choinę w łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Stanisławę i Józefa Ratajczyk o wieczną chwałę w niebie. 

30.5.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 W int. Anny Mencel z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie. 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (17). 

17:30 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (30). 

Konc. Za ++ rodziców Zofię i Józefa Hadryś, Teodozję Rębosz i pokrewieństwo. 

31.5.2018 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

9:00 W int. Parafian z podziękowaniem za Najświętszy Sakrament i o łaskę żarliwej wiary w 

obecność Boga w Eucharystii. 

Konc. W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

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

Konc. O zdrowie w rodzinie i błogosławieństwo Boże. 

Konc. Za ++ Jana, Ludwika i Józefa Izydorczyk. 

Po procesji przy ul. H. Modrzejewskiej Za ++ ojca, teściów i szwagra (18). 

17:30 Za + Henryka Dołmat w 30. dzień po śmierci. 

1.6.2018 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (1). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (19). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Henryka Dołmat – int. od uczestników pogrzebu. 

2.6.2018 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. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (2). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (20). 

17:30 Za + Zdzisława Sroka w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Irenę Fojcik – int. od uczestników pogrzebu. 

3.6.2018 NIEDZIELA – DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Grażynę Urbasek, rodziców Irenę i Stanisława oraz Wandę i Alfonsa. 

Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (3). 

10:00 Za ++ Jana Czaję i jego rodziców o Miłosierdzie Boże. 

Konc. Za + Jana Tomasika w 3. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

11:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o wieczną radość 

dla nich. 

Konc. Za + Bogusława Lesznara w 2. rocz. śmierci. 

17:30 Za ++ ojca, teściów i szwagra (21). 

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 Trójcy Świętej 

27. maja 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.5-3.6.2017 

Pan miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. 

Dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej kończy okres spowiedzi i komunii 

wielkanocnej. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Nabożeństwa majowe i czerwcowe w dni powszednie o godz. 18:00, w 

soboty i niedziele o godz. 17:00. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka ministrantów. 

O godz. 17:00 spowiedź św. dla dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i ich 

rodzin. Po nabożeństwie majowym zapraszamy chętnych do pomocy przy 

przygotowaniu ołtarzy na procesję Bożego Ciała. 

W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 

Boże Ciało. Msza św. z procesją o godz. 9:00. Zapraszamy dzieci Rocznicy oraz 

tegoroczne dzieci komunijne w strojach komunijnych, poczty sztandarowe, 

mężczyzn do baldachimu oraz wszystkich Parafian i Gości. Niech wspólna 

modlitwa i udział w procesji będą dziękczynieniem Bogu za Jego obecność w 

Najświętszym Sakramencie oraz manifestacją naszej wiary w Tajemnicę 

Eucharystii. Ołtarze: przy ul. św. Anny – siostry zakonne, przy ul. Św. Cecylii – 

Zespół Caritas, przy ul. Gdańskiej – Róże Różańcowe i rodzice dzieci 

komunijnych oraz przy ul. H. Modrzejewskiej – mieszkańcy ulicy. W tym dniu 

msze św. odbędą się po zakończeniu procesji przy ul. H. Modrzejewskiej oraz w 

kościele o godz. 17:30. O godz. 17:00 ostatnie nabożeństwo majowe bez procesji 

wokół kościoła. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – w tym dniu przypada w naszym kościele 

wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 13:00, 

zakończenie o godz. 17:30. O godz. 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia, o 

godz. 17:00 okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią, nabożeństwem Pierwszego Piątku i procesją oktawy Bożego Ciała. 

Procesje odbywać się będą podczas nabożeństw czerwcowych do czwartku 7. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


czerwca włącznie. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, dzieci komunijne i 

rocznicowe w strojach, mężczyzn do baldachimu oraz Parafian. 

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 ze zmianą tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz Gościa Niedzielnego. 

Ministrantów, Marianki i młodzież zapraszamy na Górę św. Anny 8-11.06 

oraz 25.06.-1.07 na Wakacje z Bogiem na Górze św. Anny, koszt 320 zł. Zapisy 

do 1.06 u o. Lotara. 

W niedzielę 10. czerwca z racji uroczystości odpustowej odbędzie się 

Biesiada Rodzinna. Już dziś zapraszamy do udziału w niej oraz prosimy o ciasto. 

Chętnych do upieczenia prosimy o kontakt z Proboszczem. 

Za wszelkie łaski i błogosławieństwo dla nas niech będzie chwała i 

uwielbienie Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

Żegnamy parafian: Jan Piekarz (1962). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen. 

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Temat „Trójcy w Piśmie Świętym” jest niezwykle interesujący i bogaty. 

Można wskazać na kilka fragmentów mówiących o tej Tajemnicy. Pierwszym 

jest nakaz misyjny Pana Jezusa (Mt 28, 19), w którym Zbawiciel podaje 

trynitarną formułę chrztu. Analiza greckiego tekstu pokazuje, że Chrystus 

jednoznacznie miał na myśli trzy osoby będące jednością. Warto zauważyć, że 

już w scenie Zwiastowania NMP możemy dostrzec aluzje trynitarne (Łk 1, 35). 

W słowach archanioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” 

pojawiają się wszystkie Osoby Boskie. Ważnym fragmentem, gdzie pojawia się 

cała Trójca Święta jest opis chrztu Chrystusa w Jordanie (Łk 3, 21-22). 

Istnienie Trójcy potwierdzają tylko świadectwa apostołów, jak choćby słynne 

pozdrowienie św. Pawła: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar 

jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 14). 

Wyjątkowe są również świadectwa liturgiczne jak Prefacja o Trójcy 

Przenajświętszej. To tak naprawdę „mały traktat” o Trójcy Świętej, pewnego 

rodzaju poetycka parafraza symbolu św. Atanazego: „Wiara katolicka ta jest, 

abyśmy jednego Boga w Trójcy i Trójcę w jedności czcili”. Prefacja jest 

wyznaniem wiary w jedność Trzech Osób Boskich, których jedność nie polega 

na byciu jedną Osobą, lecz na jedności natury. Wszystko, co Objawienie mówi o 

chwale Boga, odnosi się do całej Trójcy, odrębnej osobowo, równiej w 

majestacie, i będącej jednością w istocie. Poza tym każda niedziela jest 

oddawaniem czci Trójcy Przenajświętszej. 

BOŻE CIAŁO 

Nazwa „Boże Ciało” stanowi formę skróconą pełnej jej formy: „Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej celebrowanej na część obecności Chrystusa 

na ziemi pod postacią chleba i wina. Uroczystość tę obchodzi się w czwartek, 60 

dni po Wielkanocy. Jej korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z 

Cornillon – augustianka – doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, 

aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po uznaniu objawień za wiążące, 

ustanowiono rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 r. 

W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w 1320 

r. i prawdopodobnie równocześnie w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. 

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie, ustanowionego przez Chrystusa przy Ostatniej 

Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz św. 

Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina opiera się na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To 

jest krew moja”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż „sposób obecności Chrystusa pod 

postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. W Najświętszym Sakramencie 

Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew 

wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus” 

(KKK 1374). 

Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, 

nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej 

wierności Przymierzu, którego ten Sakrament jest przypomnieniem i 

aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać Zmartwychwstałego w świat, 

który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczającej i uzdrawiającej mocy. 

INTENCJE MSZALNE 27.5.-3.6.2018 

27.5.2018 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

8:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (14). 

10:00 Za ++ Irenę i Mariana Bechaj, Janinę Leszczyńską i Grzegorza Szydłowskiego. 

Konc. Za + Małgorzatę Chodola – int. od sąsiadów. 

11:30 W int. Bronisława z ok. 80 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za + mamę Elżbietę Hałat o Miłosierdzie Boże dla niej. 

Sakrament chrztu św.: Kacper Kiel, Nadia Nowak, Aleksandra Olszycka. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Jan Boczek 

17:30 Za ++ Jana Noga i pokrewieństwo. 

28.5.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefę Piwoda – gregorianka (28). 

Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (15). 

17:30 Do MBNP w int. Andrzeja z podziękowaniem za łaski i z prośbą o łaskę wiary. 

Konc. Za + Tadeusza Wiciok w 30. dzień po śmierci. 


