12.6.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (12).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (30).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (1).
17:30 W int. Henryki Piotrowskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośba o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla
jubilatki i jej rodziny (Te Deum).
Konc. Za + żonę Jolantę Zielską w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba.
13.6.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DRA KOŚCIOŁA
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (13).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (2).
17:30 Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Kozaczek i brata Zdzisława o szczęśliwą
wieczność.
Konc. Za + Antoniego Radzioch z ok. imienin o radość życia wiecznego.
14.6.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 Za + Irenę Superat w 6. rocz. śmierci.
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (3).
17:30 W int. Parafian szczególnie z ul. Zabrskiej.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (14).
15.6.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, ZAKONNICY
7:00 Za + Franciszkę Podwórną.
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (4).
14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Marina Bukhmet i Adrian Piofczyk.
17:30 W int. o. Lotara z ok. imienin.
Konc. W int. Jolanty i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (15).
16.6.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (16).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (5).
15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Małgorzata Rensz i Paweł Woronowski.
17:30 W int. Janiny i Kazimierza Widerów z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla nich i w całej rodzinie.
Konc. Za ++ z rodzin Kukuł, Widera i Broj o szczęśliwą wieczność dla nich.
Konc. Za + Henryka Jabłońskiego – int. od rodziny Stępień.
17.6.2018 NIEDZIELA – JEDENASTA ZWYKŁA
8:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (17).
10:00 Za ++ Jadwigę Domagalską i Danutę Stanięda.
Konc. Za ++ tatę Józefa Dominik w 4. rocz. śmierci i mamę Wiktorię.
11:30 W int. Aleksandry i Marka w 1. rocz. ślubu z podziękowaniem i prośbą o łaski Boże w
małżeństwie i rodzinie.
Konc. W int. Patryka Stradomskiego w 18. rocz. urodzin z podziękowaniem i prośbą o
błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Maria Jurczyk.
Sakrament chrztu św.: Nadia Nowak, Julia Woźniczka.
17:30 Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (6).
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 X Niedzielę Zwykłą
10. czerwca 2018 roku

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby
i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 10-17.6.2017
Bóg jest Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Dziś z racji przeżywanego Roku św. Stanisława Kostki gościmy relikwie
Świętego, które uczcić będzie można po mszy św. Witamy również o. Mateusza,
jezuitę i dziękujemy za homilię. Po mszy św. o godz. 11:30 do 16:30 zapraszamy
do ogrodu klasztornego na Biesiadę Rodzinną, której organizatorami są Parafia,
Rada Osiedla oraz GCOP. Dziękujemy PEC Gliwice za sponsorowanie Biesiady.
O godz. 15:00 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.
„Widokówka z mojego podwórka”. Prace przynieść można na biesiadę do godz.
13:30. Dziś nie będzie spotkania Bractwa Pisma św.
Nabożeństwa 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. 18:00 różańcowe nabożeństwo fatimskie. Prosimy o kwiaty do figury
Matki Bożej, które przynieść można do wieczora we wtorek.
W piątek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Lotar. Msza św. w jego
intencji o godz. 17:30. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 18:30 w
ogrodzie klasztornym spotkanie dla ministrantów i Marianek.
W związku z rozpoczynającym się latem prosimy o zachowanie
odpowiedniego stroju w kościele. Starajmy się, by ramiona były zakryte.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Niech Bóg Wszechmogący wspomaga nas swoją pomocą w każdym dobrym
dziele.
ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
Decyzją polskich biskupów rok 2018 przeżywamy pod szczególnym
patronatem św. Stanisława Kostki (1550-1568), patrona młodzieży, studentów, a
także jezuickich nowicjuszy.

Wybór akurat tego świętego nie jest dziełem przypadku, 15 sierpnia, w
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadnie bowiem 450.
rocznica śmierci młodego jezuity, który przeżył zaledwie 18 lat. Dlatego też
należy przypomnieć dzieło tego nadzwyczajnego młodego człowieka, pełnego
ideałów, których nie porzucał z dnia na dzień, ale konsekwentnie je realizował.
Ks. Piotr Skarga, znany kaznodzieja sejmowy, w 1579 r. wydał w Wilnie
„Żywoty świętych”. Wśród nich jest też biogram naszego świętego. Na uwagę
zasługuje opis jego wyglądu, który może sugerować, że św. Stanisław był słaby
nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Znajdują się tam takie słowa: „Był
wzrostu miernego, twarzy pięknej, białej, okrągłej, jakoby anielskiej, do której
się rumianość panieńska przymieszkiwała; włosa czarnego, oczy przezroczyste, a
od łez, które w słodkości duchownej płynęły, mokre i niejako płaczliwe”.
Nic bardziej mylnego. Ileż bowiem musiał mieć siły, by zrealizować swoje
marzenia o tym, by zostać jezuitą. Przecież na piechotę odbył podróż z Wiednia,
przez Alpy, do Rzymu. Jakaż zatem musiała cechować go moc. Na pewno nie
tylko ludzka. Nie byłby w stanie tego zrobić bez Bożej łaski. Wbrew woli ojca –
Jana, który był kasztelanem zakroczymskim, dopiął swego – został zakonnikiem
w Zgromadzeniu Jezuitów.
Świętym ogłosił go papież Benedykt XIII w 1726 r. Św. Stanisław Kostka
kierował się w życiu m.in. takimi adagiami: „Do wyższych rzeczy jestem
stworzony i dla nich winienem żyć” oraz „Początkiem, środkiem i końcem rządź
łaskawie, Chryste”.
Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu.
Pobierał nauki w domu, a kiedy miał 14 lat, posłano go do szkół jezuickich w
Wiedniu. Tam zapisał się w pamięci jako gorliwy, zatopiony w modlitwie młody
człowiek. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. W tym czasie, zgodnie z jego
własnymi słowami, św. Barbara miała mu przynosić Wiatyk. Doświadczył
również wizji Maryi z Dzieciątkiem. Właśnie Matka Boża miała go uzdrowić.
Postanowił wstąpić do jezuitów. W sierpniu 1567 r., wbrew woli rodziny, w
przebraniu uciekł z Wiednia. Dotarł pieszo do Rzymu. Tam 28 października
1567 r. został przyjęty do nowicjatu przy kościele pw. św. Andrzeja na
Kwirynale. Na początku 1568 r. złożył śluby zakonne, potem pełnił posługę
m.in. w szpitalach. Ciekawa rzecz, że przewidział własną śmierć. Zapowiedział
ją zakonnym współbraciom, a kiedy umierał, mówił, że widzi orszak świętych na
czele z Maryją, którzy właśnie po niego wychodzą.
Św. Stanisław Kostka to przykład dla współczesnych młodych ludzi. Jego siła
wynikała z katolickiego wychowania i wierności Chrystusowi. To patron
studentów oraz jezuickich nowicjuszy, a także polskiej młodzieży. W ikonografii
przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu
Komunię św., Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia,
Madonna, różaniec.

Liturgia wspomina go 18 września. W jednej z pieśni jemu poświęconych
znajdziemy takie słowa: „Jasna Jutrzenko narodu polskiego, drogi Klejnocie
plemienia naszego, patrz na Twój naród, który we łzach tonie, wznosząc błagalne
dziś do Ciebie dłonie. Ratuj nas, ratuj, Kostko Stanisławie, u tronu Boga
przemów w naszej sprawie”. Prośmy o to św. Patrona, który nas nawiedza.
KULT ŚWIĘTY W RELIKWIACH
Relikwie to na pierwszym miejscu ciała świętych męczenników i
wyznawców, jak również fragmenty ich ciał. Są nimi również przedmioty,
którymi posługiwali się święci oraz te, które miały kontakt z ciałem bądź grobem
świętego. Oddawanie czci relikwiom, a przez to świętym może i powinno nam
pomóc w uwielbianiu Boga. Jeżeli tak będziemy je traktować i ta pobożność
będzie wzmacniać naszą wiarę w Boga i przysłuży się dla naszego zbawienia.
Każda Eucharystia przypomina nam o naszym związku ze świętymi oraz o ich
wstawiennictwie za nami.
Czczenie relikwii nie jest warunkiem koniecznym do życia wiecznego. Są one
czynnikiem, który może nam pomagać w rozwoju wiary i jej pogłębianiu, ale nie
może przeszkadzać, tzn. bardzo ważna jest hierarchia w kulcie Boga i świętych.
Każdy z nas ma niepowtarzalny rys duchowości, dlatego każdy na swój
sposób może czerpać z bogactwa Kościoła. Pamiętajmy jednak o tym, że
naśladować powinniśmy przede wszystkim Jezusa i dążyć do spotkania z Nim.
Temu służą sakramenty Kościoła. Wszystkie pozostałe formy kultu czy pobożne
praktyki są dodatkiem. Kult świętych ma nam pomóc zrozumieć celowość naszej
wiary, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Zaś różnorodność świętych i
ich niepowtarzalne historie życia pokazują, że dróg do Pana Boga, Źródła
świętości, jest nieskończenie wiele. Każdy z nas powinien znaleźć własną.
INTENCJE MSZALNE 10-17.6.2018
10.6.2018 NIEDZIELA – DZIESIĄTA ZWYKŁA
8:00 Za + Stanisława Ziółkowskiego w 4. rocz. śmierci.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (10).
10:00 W int. Anieli Baj z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem i z prośbą o
błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia (Te Deum).
Konc. W int. syna Antoniego z ok. 17. rocz. urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i
opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i Dary Ducha
Świętego dla niego i jego rodziców.
Konc. Za ++ Bronisławę i Józefa Wierciak.
11:30 W int. Natalii Jabłońskiej z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o Błogosławieństwo Boże,
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu (Te Deum).
Konc. Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.
17:30 Za ++ ojca, teściów i szwagra (28).
11.6.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (11).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (29).
17:30 Za ++ Danutę i Józefa Dyrkacz oraz rodziców z obu stron.
Konc. Za + Jerzego Pisaruk w 6. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny Pisaruk.

