17:30 W int. o. Igora z okazji imienin.
Konc. Za + Henryka Jabłońskiego.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (5).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (23).
6.6.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (6).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (24).
17:30 W int. Wojciecha Kolano z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem i prośbą o
błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia.
Konc. W int. Teresy Mencel z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.
7.6.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ ojca, teściów i szwagra (25).
17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość
dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++
kapłanów naszych kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (7).
Konc. W int. Parafian zwłaszcza z ul. Szarej.
Konc. Za ++ rodziców Malcherczyk i Laska, dziadków z obu stron oraz Teresę i Henryka.
8.6.2018 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
9:00 Za ++ ojca, teściów i szwagra (26).
17:30 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. Parafian z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o cześć dla Bożego Serca we wszystkich rodzinach.
Konc. Za + Feliksa Kwiecień w 3. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ rodziców Helenę i Romana oraz z rodzin Szuper i Bem.
Konc. Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (8).
Konc. Za + Franciszkę Podwórną.
9.6.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (9).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (27).
17:30 Z podziękowaniem Bogu w pewnej intencji.
Konc. Za + Franciszkę Podwórną.
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 Wierciok.
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).
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 IX Niedzielę Zwykłą Święto Dziękczynienia
3. czerwca 2018 roku

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby
i działania Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 3-10.6.2017
Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Dziś z racji Dnia Dziękczynienia ogólnopolska zbiórka do puszek na
świątynię Opatrzności Bożej. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św.
Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o godz. 18:00, w soboty i
niedziele o godz. 17:00.
We wtorek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Igor. Msza św. w jego
intencji o godz. 17:30.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka ministrantów.
W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunią
pod dwiema postaciami oraz zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po
nabożeństwie zapraszamy do pomocy w uporządkowaniu obejścia wokół
kościoła. O godz. 20:00 adoracja uwielbienia przed uroczystością odpustową,
którą poprowadzi Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust w
naszej parafii. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 oraz o godz. 17:30 z udziałem
kapłanów dekanatu i procesją wokół kościoła. Homilię w tym dniu wygłosi o.
Waldemar Polczyk OFM. Zapraszamy poczty sztandarowe, mężczyzn do
baldachimu oraz Parafian i Gości. Po mszy św. ministranci i Marianki wyruszą
na Górę św. Anny. Można się jeszcze zgłosić u o. Lotara. Przyjmujemy również
zgłoszenia na Wakacje z Bogiem na Górze św. Anny w dniach 25.06.-1.07, koszt
320 zł.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę z racji przeżywanego Roku św. Stanisława Kostki
gościć będziemy relikwie Świętego oraz o. Mateusza, jezuitę, który głosił będzie
homilię. Po mszy św. o godz. 11:30 do godz. 16:30 w ogrodzie klasztornym
Biesiada Rodzinna organizowana przez Parafię, Radę Osiedla oraz GCOP. Już
dziś zapraszamy do zaplanowania czasu i posiłku na naszej biesiadzie. Rada

Osiedla ogłasza konkurs plastyczny w dowolnej technice dla dzieci i młodzieży
pt. „Widokówka z mojego podwórka”. Prace przynieść można na biesiadę do
godz. 13:30. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody o godz. 15:00. Prosimy o
ciasto, które można przynieść w sobotę po południu.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji procesji Bożego Ciała i prosimy o
pomoc przy zorganizowaniu biesiady i posprzątaniu po jej zakończeniu.
Niech Najświętsze Serce Jezusa kształtuje serca nasze według Serca Swojego.
UWAŻAJMY NA FORMALNY I PUSTY KULT EUCHARYSTYCZNY
Św. Jan Maria Vianney zwykł mawiać do swoich parafian: «Przystępujcie do
komunii... To prawda, że nie jesteście tego godni, ale tego potrzebujecie».
Świadomi, że nie jesteśmy godni z powodu grzechów, ale potrzebujemy karmić
się miłością, którą Pan daje nam w sakramencie Eucharystii, odnówmy naszą
wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Tej wiary nie należy
uważać za coś oczywistego! Dziś także w łonie Kościoła istnieje
niebezpieczeństwo ukrytej sekularyzacji, której przejawem może być formalny i
pusty kult eucharystyczny, celebracje bez owego zaangażowania serca,
wyrażającego się w czci i szacunku dla liturgii. Zawsze silna jest pokusa
ograniczania modlitwy do krótkich chwil i powierzchowności w niej, kiedy
pozwalamy, by przeważały zajęcia i troska o sprawy ziemskie.
Gdy we Mszy św. odmawiamy Ojcze nasz, modlitwę par excellence,
powiemy: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», mając na myśli
naturalnie chleb powszedni dla nas i dla wszystkich ludzi. Ta prośba zawiera
jednak coś głębszego. Grecki termin, który tłumaczymy przez «codzienny»,
może nawiązywać także do chleba «pozasubstancjalnego», do chleba
«przyszłego świata». Niektórzy Ojcowie Kościoła widzieli w tym odniesienie do
Eucharystii, chleba życia wiecznego, nowego świata, który jest nam dany już
dzisiaj we Mszy św., aby już od tej chwili rozpoczął się w nas przyszły świat.
Przez Eucharystię zatem niebo zstępuje na ziemię, przyszłość Boga wchodzi w
teraźniejszość i czas zostaje jakby ogarnięty przez Bożą wieczność.
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Podczas XI Święta Dziękczynienia w niedzielę 3. czerwca 2018 r. przy ołtarzu
w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie umieszczona świeca, której poruszająca
historia jest ściśle związana z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza, nazywanego
przez Jana Pawła II „apostołem pojednania” podarował ją polskiej delegacji Pius
IX, papież najdłużej (po Świętym Piotrze Apostole) kierujący Kościołem,
określany przez naszych przodków mianem Obrońcy Polski. W istocie, Pius IX
był wielkim przyjacielem Polaków i orędownikiem powrotu Polski na mapę
Europy. Zapewniał o swej modlitwie za Polskę za wstawiennictwem św.
Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli, którego beatyfikował i nazywał

szczególnym opiekunem Polski. W czasie powstania styczniowego utrzymywał
kontakty z Rządem Narodowym i szukał wsparcia dla insurekcji wśród mocarstw
europejskich, cara zaś wzywał do zaprzestania represji. W okresie bronił praw
Kościoła, występował w obronie unitów, których carat zmuszał do przyjęcia
prawosławia, przeciwstawiał się rusyfikacji nabożeństw, przyczynił się do
uwolnienia arcybiskupa poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego.
Po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Pius IX podarował
tę świecę Warszawie, wyrażając życzenie, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy
Polska i jej stolica będzie wolna. Stało się to po 53 latach, w 1920 roku w
warszawskiej Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela. Zapalił ją najwyższy
przedstawiciel władzy odrodzonej Polski, marszałek Sejmu Wojciech
Trąmpczyński jako widomy znak tego, że Ojczyzna nasza wolność odzyskała!
Świeca Niepodległości była podczas okupacji niemieckiej i w czasach
komunizmu przechowywana w warszawskim seminarium, a od lat 80.
wystawiona w gablocie kościoła seminaryjnego. Zgodnie z decyzją metropolity
warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza świeca w dniu XI Święta
Dziękczynienia znajdzie swe miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej. W trakcie
liturgii Świecę Niepodległości zapali Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda
w otoczeniu Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prymasa Polski i
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Ogień, od którego zapłonie świeca
będzie pochodził z Grobu Nieznanego Żołnierza, skąd zostanie przeniesiony
przez harcerzy w pielgrzymce z relikwiami Świętej Siostry Faustyny. Świeca
Niepodległości pozostanie w Świątyni Opatrzności Bożej i będzie zapalana tylko
w czasie najważniejszych uroczystości.
INTENCJE MSZALNE 3-10.6.2018
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 Tomasik w 3. rocz. śmierci o łaskę nieba.
11:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o wieczną radość.
Konc. Za + Bogusława Lesznar w 2. rocz. śmierci.
Sakrament chrztu św.: Caroline Blazia.
17:30 Za ++ ojca, teściów i szwagra (21).
4.6.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Elfrydę Warzecha – gregorianka (4).
Konc. Za ++ ojca, teściów i szwagra (22).
17:30 W int Anny i Zbigniewa Czeglik z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie.
Konc. Za + Annę Łyzak w 6. rocz. śmierci o dar życia wiecznego z Bogiem.
5.6.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.

