25.6.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (25).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (14).
17:30 W int. Grażyny z ok. urodzin oraz wnuczek Anny i Igi z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia.
Konc. Za ++ Ewę Frączkiewicz w rocz. urodzin, Ludwikę, Gerarda i Krzysztofa Topka.
26.6.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (26).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (15).
17:30 Za ++ męża Jana, rodziców Annę i Karola i rodzeństwo z rodziny Świgostów z prośbą o
łaskę nieba dla nich.
Konc. Za + Jana Piekarz w miesiąc po śmierci.
27.6.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (27).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (16).
17:30 Za + Józefę Jasińską i za ++ z rodziny.
Konc. Za + Genowefę Olsińską i za ++ z rodziny.
28.6.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (28).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (17).
17:30 W int. Alfredy z ok. 88. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszystkie łaski od Boga i
Matki Najświętszej oraz z prośbą o błogosławieństwo i łaskę zdrowia.
Konc. Za + Andrzeja Barańskiego – int. od uczestników pogrzebu.
29.6.2018 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (29).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (18).
17:30 Za + Teresę Wojtowicz w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za + Piotra Fangora w dniu imienin o łaskę nieba dla niego.
30.6.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła w
int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (30).
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (19).
17:30 W int. Krystyny i Piotra Zabawa w 33. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia małżeńskiego.
Konc. Za ++ Annę Michalczyszyn w 30. dzień po śm. i jej męża Józefa w 29. rocz. śm.
1.7.2018 NIEDZIELA – TRZYNASTA ZWYKŁA
8:00 Za + Damiana Pierzchalskiego w 5. rocz. śmierci.
Konc. Za + Wiesława Tomczaka – gregorianka (13).
10:00 W int. Lidii Lesznar z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.
11:30 W int. Kingi Chirowskiej z ok. 35. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski od Boga i
z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
17:30 Hryniewicz.
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 – Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
24. czerwca 2018 roku

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby
i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 24.6-1.7.2017
Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.
Dziś uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kolekta przeznaczona jest
na Stolicę Apostolską – tzw. Świętopietrze.
Nabożeństwa czerwcowe do soboty włącznie w dni powszednie o godz.
18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00.
We wtorek na godz. 18:30 zapraszam chętnych do pomocy przy
porządkowaniu wokół kościoła.
W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z
okazją do spowiedzi św.
W piątek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów diecezji gliwickiej. W tym dniu nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie
o Papieżu Franciszku oraz o pasterzach naszej diecezji.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
Informujemy, że w dniach od 1. lipca do 31. sierpnia nabożeństwa łączyć
będziemy ze mszą św. wieczorną, planowo odbywać się będzie tylko czwartkowa
adoracja Najświętszego Sakramentu, a kancelaria czynna będzie tylko w piątki w
stałych godzinach.
Są jeszcze wolne miejsca na tygodniowe Wakacje z Bogiem na Górze św.
Anny, które rozpoczną się już jutro, koszt 320 zł. Przyjmujemy zapisy na Święto
Młodzieży, które odbędzie się również na Górze św. Anny w dniach 16-21. lipca,
koszt 110 zł.
W okresie letnim dbajmy o zachowanie odpowiedniego stroju w kościele.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Do dyspozycji jest meblościanka pokojowa o wymiarach 350x215cm,

składającą się z czterech części. Tel. u proboszcza, transport we własnym
zakresie.
Prośmy, by święci Patronowie Jan Chrzciciel oraz Apostołowie Piotr i Paweł
wstawiali się u Boga za nami, diecezją i całym Kościołem Świętym.
Żegnamy parafian: Andrzej Barański (1939). Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym. Amen.
POKORNI APOSTOŁOWIE
Uroczystość dwóch wielkich świętych początków Kościoła katolickiego: św.
Piotra, któremu Pan powierzył władzę nad chrześcijanami pochodzącymi z
Żydów, i św. Pawła, któremu Chrystus powierzył władzę nad chrześcijanami
pochodzącymi z pogan.
Św. Piotr był prostym rybakiem, powiedzielibyśmy dzisiaj: pochodził z
robotniczej rodziny, niewykształcony, pełen energii, żywo reagujący na
wszystko, ale mało wytrwały, przy trudnościach opuszczał ręce. Św. Paweł,
obywatel rzymski, wykształcony, uczony w Prawie. Należał do bardzo
szanowanej grupy ludzi w ówczesnym Izraelu, do faryzeuszów. Człowiek o
stalowej woli, wielkiej konsekwencji, niezrażający się żadnymi trudnościami,
zawsze zwycięski. Dwaj zupełnie różni ludzie.
Nie byli to jednak ludzie bez skazy. Bezkompromisowy Szaweł prześladował
Kościół Chrystusowy. Był uczestnikiem morderstwa. Zgadzał się, by na jego
oczach rozbili kamieniami głowę jego przyjaciela św. Szczepana. Sam należał do
grupy, która aresztowała innych, i to nie tylko na terenie Jerozolimy, ale daleko
poza miastem. Jego ręce były splamione niewinną krwią a serce krzywdą
wyrządzaną sprawiedliwym i uczciwym ludziom. Św. Piotr, który blisko trzy lata
chodził za Mistrzem, był Jego zastępcą, trzykrotnie przysięgał, że Go nie zna.
Zaparł się Go. I oto takich ludzi Chrystus uczynił Apostołami, i takim ludziom
oddał władzę w Kościele. Ludziom świadomym popełnionych przez siebie win.
Św. Paweł wyznał: „Jestem najmniejszy spośród Apostołów, ponieważ
prześladowałem Kościół Boży”.
W wychowaniu do spełnienia trudnego zadania w Kościele Chrystus
uwzględnia bolesne upadki, aby nauczyć człowieka pokory. Pokora jest
podstawą mądrości. Człowiek niepokorny nie może być sprawnym narzędziem w
ręku Boga.
Świadomość słabości stawia człowieka w prawdzie wobec Boga i wobec
ludzi. Własny grzech może być trudną, ale niezwykle ważną lekcją w życiu
człowieka, lekcją mądrości. Bóg zgadza się na to, żebyśmy popełnili zło, aby nas
nauczyć pokory, abyśmy potrafili zobaczyć siebie w prawdzie. Iluż to ludzi z
powodu wygórowanej ambicji popełnia wielkie błędy w swoim życiu płacąc za
nie olbrzymią cenę. Pokora jest istotnym elementem mądrości człowieka.

Za wstawiennictwem dwu wielkich świętych, których Bóg z powodu grzechu
nie odrzucił, lecz wybrał jako narzędzia do uświęcenia świata, prośmy Ojca,
byśmy umieli doskonalić pokorę.
OKRES WAKACYJNY NIE ZWALNIA Z ZAŻYŁEJ RELACJI Z BOGIEM
Czy odpoczynek od nauki i pracy ma być także odpoczynkiem od Pana Boga?
Wiele osób pewnie podchodzi do tego w powyższy sposób. Skoro – myślą nie obowiązuje mnie wstawanie skoro świt, skoro nie muszę pędzić do pracy i na
różne spotkania z zegarkiem w ręku, to może także darować sobie niedzielną
Eucharystię, modlitwę rano i wieczorem itd.? Czas wakacji sprzyja niestety
„odpoczynkowi od religii”, ogólnemu rozluźnieniu stosunków z Panem Bogiem.
Odpocząć w wakacje od Pana Boga chcą tylko ci, którzy zanadto się Nim w
ciągu całego roku nie zmęczyli. To prawda, oni zawsze znajdą wytłumaczenie
swojej duchowej bezczynności. Tymczasem ktoś, kto chce zacieśniać relacje z
Panem Bogiem, chce to robić nie patrząc na to, czy akurat są wakacje, czy nie.
Cieszymy się, że są wakacje od pracy, od trosk, od kłopotów. Niektórym uda
się wyjechać dokądś, tam gdzie nie trzeba się martwić o ugotowanie, o
posprzątanie, o pozmywanie. Można pobyć radośnie z rodziną, z bliskimi
bardziej niż dotąd. To jest coś, co nas scala i jednoczy. Człowiek wierzący zadaje
sobie pytanie, czy wakacje również od Pana Boga.
Jeśli mam wakacje, możliwie jak najradośniejsze, to te wakacje są zawsze z
Nim. Z tym przyjacielem, który z nami jest i będzie dzisiaj czekał na nas. Na
Mszy Świętej. Ale też równocześnie nasze uczynki niech będą dla innych
znakiem, że On jest naszym przyjacielem. Nie zniewoleniem, a naprawdę
radością naszej duszy, pomocą w trudnościach i pomocą w dawaniu świadectwa
innym, że warto być blisko Niego, warto dla jednej miłości żyć. Tą miłością jest
On. Tylko trzeba to pełniej jeszcze pojąć i wierzyć, wierzyć i zawierzyć.
INTENCJE MSZALNE 24.6-1.7.2018
24.6.2018 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
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.
Modlitwa i Błogosławieństwo rocznego dziecka: Marta Małek.
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).

