
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (19). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (8). 

17:30 Za ++ Ewelinę Jagielak w 1. rocz. śmierci, jej męża Waldemara i za ++ z rodziny. 

20.6.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. nauczycieli, katechetów, dzieci i młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego 

z podziękowaniem za dary Ducha Świętego i z prośbą o błogosławieństwo Boże na 

czas rozpoczynających się wakacji. 

Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (20). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (9). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Katarzynę i Władysława Stermach o szczęście wieczne 

dla nich. 

21.6.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (21). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (10). 

17:30 Za ++ Bogusława Choinę i Łukasza Komor w rocz. urodzin o dar nieba. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 

22.6.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (22). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (11). 

17:30 Za ++ Stefana Chrząszcz, rodziców i pokrewieństwo. 

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

Aleksandra Kwiatkowskich, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron. 

23.6.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ ojców Józefa Oleńskiego i Tadeusza Kapica w dniu ojca o radość życia 

wiecznego dla nich 

Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (23). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (12). 

17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara i rodziców z obu stron. 

Konc. Za ++ rodziców Janinę i Czesława Borzuchowskich. 

24.6.2018 NIEDZIELA – DWUNASTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ siostrę Jadwigę Łowińską w 8. rocz. śmierci i rodziców 

Konc. Za + Henryka Gawełek w 9. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (24). 

10:00 W int. Sylwii i Michała Legierskich i ich dzieci z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Konc. Za + Alicję Sadowską w 1. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

11:30 Za ++ rodziców Józefę i Mieczysława Furman. 

Konc. Za + męża Jana Zdonka. 

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

Choroba. 

Sakrament chrztu św.: Szymon Jagusz, Aleksandra Kochanowska, Dawid i Tymoteusz 

Korcz, Jan Nicz. 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Radosław Murawski i Klaudia Łeńczuk. 

17:30 Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (13). 

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 

17. czerwca 2018 roku 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 17-24.6.2017 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, 

będzie żył na wieki. 

Dziś o godz. 18:30 ostatnie przed wakacjami spotkanie 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. Zapraszamy dzieci, młodzież, 

nauczycieli i katechetów na modlitwę dziękczynienia za kończący się rok 

szkolny i katechetyczny z indywidualnym błogosławieństwem na rozpoczynające 

się wakacje. 

W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 18:30 w 

ogrodzie klasztornym spotkanie rekreacyjne dla Róż Różańcowych i FZŚ. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską – tzw. 

Świętopietrze. 

W okresie letnim prosimy o zachowanie odpowiedniego stroju w kościele. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

przygotowania uroczystości odpustowej oraz Biesiady Rodzinnej. Dziękujemy 

również Parafianom i Gościom za udział w naszych uroczystościach. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Nieustannie dziękujmy Duchowi Świętemu za jego Dary i prośmy o opiekę 

Bożą nad nami, naszymi rodzinami i nad całą parafią. 

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 

Dzisiejszej niedzieli świętujemy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Urodził się w Judei, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Był krewnym 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie 

ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął 

nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. 

Św. Jan otrzymał misję przygotowania dróg prowadzących do spotkania z 

Jezusem, którego wskazał na jako oczekiwanego Baranka Bożego i nazwał Go 

Mesjaszem. Był radykałem. Wzywał do postaw jednoznacznych, do zerwania ze 

złem, do nawrócenia bez żadnego „ale”. Jak każdy prorok nazywał rzeczy po 

imieniu. Jego słowa były ostre jak miecz. Ludzie słuchali go, bo czuli, że te 

słowa rozcinają pęta zniewoleń, rozbijają skorupę kompromisów ze złem, 

udawanej pobożności. My też potrzebujemy proroków, potrzebujemy pustyni, 

potrzebujemy oczyszczenia. 

Jan Chrzciciel wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając 

jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego uwięziony 

i ścięty. Miał wtedy trzydzieści kilka lat. 

Noc świętojańska była niegdyś wielkim świętem powitania lata, najkrótsza w 

roku noc z 23/24 czerwca i najdłuższy dzień 24 czerwca. W wigilię dnia św. Jana 

Chrzciciela na wzgórzach i leśnych polanach palono ogniska - sobótki. Wokół 

nich tańczyły biało ubrane dziewczęta, przepasane bylicą, czarodziejskim zielem 

o niezwykłej mocy i śpiewały pieśni miłosne. Była to noc zalotów. Do leśnych 

ognisk przychodzili chłopcy i popisywali się zręcznością skacząc przez 

płomienie. Czasami skakano przez ogień parami trzymając się za ręce. Udany 

skok wróżył im gorącą miłość i wierność aż po grób. 

O północy udawano się na poszukiwanie kwiatu paproci, symbolu szczęścia. 

W noc świętojańską szczególnych właściwości nabierać miała woda. Mówiono, 

że w te noc kwitnie i dopiero od św. Jana można bezpiecznie się kąpać. 

Najważniejszym jednak obrzędem dziewczęcym, który zachował się do 

naszych czasów było puszczanie wianków na wodę. Dziewczęta na wydaniu wiły 

więc wianki - symbol panieństwa - z kwiatów polnych i ogrodowych, z chabrów, 

maków, rumianków, ruty i różyczek, przywiązywały je do deseczki i ze świeczką 

puszczały na bieżącą wodę, bacznie obserwując jak płyną. 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na 

przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu 

Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

KOBIETY! SKROMNIE I NIEWYZYWAJĄCO! 

MĘŻCZYŹNI! ELEGANCKO I Z SZACUNKIEM! 

Pierwszym argumentem teologicznym odpowiedniego stroju w kościele jest 

bycie w obecności kogoś bardzo wyjątkowego, bo samego Boga: Stwórcy i Pana, 

któremu przez odpowiedni, czysty i schludny ubiór oraz skromną postawę oddaje 

się cześć i szacunek. Wiemy, że ludzie kulturalni potrafią przychodzić na 

spektakle teatralne, operowe czy koncerty w garniturze i stroju galowym. Każdy 

inny strój jest odbierany jako wyraz braku odpowiedniej kultury, obyczaju, czy 

wychowania. 

Czasami dobrze jest porównać taką wizytę w kościele do spotkania z samym 

królem czy prezydentem. Na podobne spotkania nikt nie przyjdzie w klapkach 

plażowych, w krótkich spodenkach, nie mówiąc o wyzywających mini 

spódniczkach, odkrytych ramionach, czy głębokich dekoltach. Tym bardziej 

należy zachować szacunek wyrażony w odpowiednim ubiorze wobec potężnego i 

miłosiernego majestatu Boga. Pamiętamy, że dawniej każdy miał specjalny 

świąteczny strój przeznaczony tylko na niedzielną Msze świętą. Szkoda, że dziś 

zarzucono tę piękną tradycję. 

Następnym argumentem jest teologia stroju, ukrywającego po grzechu 

pierworodnym miejsca wstydliwe mogące przywoływać skojarzenie seksualne, 

przyczynę wielu pokus i upadków ludzi, już nie mówiąc o rozpraszaniu innych 

podczas liturgii. Stroje te dawały gwarancje zachowywania naturalnego wstydu 

chroniącego przeciw publicznej demoralizacji. To właśnie również te względy 

sprawiły, że księża, zakonnicy i zakonnice, zaczęli nosić sutanny, habity, a 

kobiety nawet welony, by ukryć niepotrzebne zaokrąglenia i wabiki mogące 

przywoływać grzeszne skojarzenie i niepotrzebne rozproszenia. Wielu ludzi 

przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) nosiło również welony i skromne 

odpowiednie ubiory. Kontynuujmy tę piękną tradycję zachowując powagę 

miejsca i godność Osoby, z którą się spotykamy w kościele. 

INTENCJE MSZALNE 17-24.6.2018 

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). 

18.6.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (18). 

Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (7). 

17:30 Za ++ Stanisława i Andrzeja Idziak. 

19.6.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 


