
Konc. Za + Jana – gregorianka (25). 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (12). 

17:30 Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (24). 

20.6.2019 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

9:00 W int. Parafian. 

Konc. W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej z podziękowaniem za dar 

Eucharystii i z prośbą o pragnienie jednoczenia się z Jezusem w komunii św. 

Konc. W int. Klaudii i Radosława w 1. rocz. ślubu z podziękowaniem za Boże łaski i trwanie 

w miłości małżeńskiej. 

Konc. W int. Antoniny Legierskiej z ok. 8. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i 

opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (13). 

11:30 Za + Jana – gregorianka (26). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (25). 

17:30 Za ++ Katarzynę i Władysława Stermach o łaskę zbawienia. 

21.6.2019 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Jana – gregorianka (27). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (26). 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (14). 

17:30 W int. Teresy Hausner z ok. konsekracji z podziękowaniem Bogu za Jego błog. i za 

przeżyte lata oraz z prośbą o potrzebne łaski w stanie wdowieństwa. 

Konc. Z ok. 10. rocz. poświęcenia kościoła z podziękowaniem Bogu za dar Domu Bożego 

oraz w int. budowniczych, dobrodziejów i wszystkich, którzy na tym miejscu zanoszą 

modlitwy do Boga. 

Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara oraz rodziców z obu stron 

w wieczną radość dla nich. 

22.6.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana – gregorianka (28). 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (15). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (27). 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Katarzyna Gołdyn i Aleksander Bukalski. 

16:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Daria Kohut i Bartosz Siuda. 

17:30 Za ++ rodziców Józefę i Mieczysława Furman. 

23.6.2019 NIEDZIELA – DWUNASTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Jadwigę Łowińską w 10. rocz. śmierci oraz rodziców. 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (16). 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (28). 

10:00 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców z obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za ++ ojców Józefa Oleńskiego i Tadeusza Kapica. 

11:30 Za + Henryka Gawełek w 10. rocz. śmierci o dar nieba. 

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

Choroba. 

17:30 Za + Piotra Fangor z ok. urodzin 

Konc. Jana – gregorianka (29). 

W tym tygodniu kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, piątek 8:00-9:00. 

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 Niedzielę – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

16. czerwca 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.6.2019 

Niech będzie cześć i chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

Dziś zbiórka do puszek na witraże. Dziękujemy za składane na ten cel ofiary. 

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do środy oraz podczas oktawy 

Bożego Ciała będą połączone ze mszą św. wieczorną. 

W poniedziałek w katedrze gliwickiej odbędzie się Diecezjalne 

Dziękczynienie za wizytę św. Jana Pawła II w Gliwicach w 1999 roku. Msza 

Święta dziękczynna w dwudziestą rocznicę odwiedzin Ojca św. w naszym 

mieście celebrowana będzie o godz. 18:00, o godz. 19:15 Koncert 

Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej. Zaproszeni są 

wszyscy mieszkańcy Gliwic. 

W środę o godz. 7:00 msza św. na zakończenie roku szkolnego i 

katechetycznego z indywidualnym błogosławieństwem na rozpoczynające się 

wakacje. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i katechetów. O 

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

rodzin. Po mszy św. wieczornej zapraszamy chętnych do pomocy przy 

przygotowaniu ołtarzy na procesję Bożego Ciała. 

W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 

Boże Ciało. Msza św. w tym dniu o godz. 9:00 z Rocznicą Pierwszej Komunii 

Świętej i z procesją, o godz. 11:30 i 17:30. Zapraszamy dzieci rocznicowe oraz 

komunijne w strojach komunijnych, dzieci do sypania kwiatów, poczty 

sztandarowe, mężczyzn do baldachimu i latarni oraz 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. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego i Adoracji. 

Trasa tegorocznej procesji wiedzie ulicami: Jagiellońską, Krzywą, Królowej 

Jadwigi, Zabrską i Jagiellońską do kościoła. Od godz. 5:30 prosimy o pomoc w 

przygotowaniu i poskładaniu ołtarzy: przy ul. Krzywej 12 – mieszkańców ulicy, 

przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Zabrskiej – Zespół Caritas i mieszkańców 

ulic, przy ul. Jagiellońskiej 25 – siostry zakonne i mieszkańców ulicy, przy 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


figurze Pana Jezusa na placu kościelnym – Róże Różańcowe i rodziców dzieci 

komunijnych. 

W piątek przypada uroczystość 10. rocznicy poświęcenia naszego kościoła. O 

godz. 17:30 msza św. z udziałem biskupa gliwickiego Jana Kopca, podczas 

której odbędzie się konsekracja wdowy. W tym dniu rozpoczyna się oktawa 

Bożego Ciała – po mszy św. litania do Serca Pana Jezusa i procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. W tym dniu w 

godzinach 18:30-22:30 odbędzie się Biesiada Rodzinna z zabawą taneczną i 

atrakcjami dla dzieci. Rada Osiedla Baildona oraz Parafia serdecznie zapraszają 

do udziału. Prosimy o ciasta na biesiadę. Chętni do upieczenia proszeni są o 

kontakt z proboszczem. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego niech nam towarzyszy 

każdego dnia na drogach życia. 

Żegnamy parafian: Danuta Golenia (1950), Lidia Bularz (1935). Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. 

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Jeden? Trzech? Tej tajemnicy nie można ogarnąć umysłem. Wymyka się 

naszemu poznaniu, razi sprzecznością z tym, co przyzwyczajeni jesteśmy 

uznawać za logiczne. Gdyby była ludzkim wymysłem, prędko byśmy ją 

odrzucili. Ale jest integralną częścią objawienia przyniesionego nam przez 

Jezusa Chrystusa. Dlatego z pokorą ja przyjmujemy. I próbujemy zgłębiać, choć 

pewnie marnie nam to wychodzi... 

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. 

Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic 

wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej 

podstawowym i istotnym nauczaniem pośród prawd wiary. Cała historia 

zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które 

prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje i 

jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. 

Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w 

trzech Osobach: Trójcę współistotną. Osoby Boskie nie dzielą między siebie 

jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: Ojciec jest tym samym, co 

Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to 

znaczy jednym Bogiem co do natury i pozostają we wzajemnych relacjach. 

Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w 

Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu oraz różnią się 

między sobą relacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, 

który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi. Jedność jest trynitarna. 

DWADZIEŚCIA LAT OD WIZYTY PAPIEŻA W GLIWICACH 1999-2019 

W związku z organizacją wystawy fotograficznych wspomnień związanej z 

obchodami 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gliwicach, zwracamy się z 

prośbą o wypożyczenie Miastu Gliwice pamiątkowych zdjęć z domowych 

archiwów, które wiążą się z gliwicką wizytą Papieża w 1999 roku lub innych 

fotografii, na których uwieczniono spotkania ze św. Janem Pawłem II. 

Zainteresowane osoby prosimy o przynoszenie do kancelarii parafialnej: 

– maksymalnie 10 zdjęć w formie wywołanej, podpisanych na odwrocie 

imieniem i nazwiskiem wraz z miejscem zamieszkania i parafią 

wypożyczającego 

– zdjęcia należy włożyć do niezaklejonej koperty, opisanej imieniem i 

nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz adnotacją  „JPII, czerwiec 2019” 

– przy wypożyczeniu zdjęć prosimy o wypełnienie formularza wypożyczenia 

oraz zgody RODO 

Informacje o dokładnej formie wystawy, jej miejscu i czasie zostaną podane 

później – w zależności od dostarczonej ilości fotografii. Zdjęcia nie będą nigdzie 

przyklejane, by nie uległy zniszczeniu, a jedynie skanowane. Zwrot fotografii 

dokona się analogicznie do sposobu ich dostarczenia. 

INTENCJE MSZALNE 16-23.6.2019 

16.6.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

8:00 Za + Jana – gregorianka (22). 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (9). 

10:00 Za ++ tatę Józefa Dominik w 5. rocz. śmierci i mamę Wiktorię. 

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

o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla jubilatki i jej rodziny (Te Deum). 

Sakrament chrztu św.: Maksymilian Kozioł, Alan Pilszek. 

17:30 Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (21). 

17.6.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. ALBERTA CMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA 

7:00 Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (10). 

Konc. Za + Jana – gregorianka (23). 

12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Anna Denisjewa i Paweł Pilski. 

17:30 Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (22). 

18.6.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jana – gregorianka (24). 

Konc. Za + Marię Rusak – gregorianka (11). 

17:30 Za + Ewę Drobiec w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Witolda Nawrotek – gregorianka (23). 

19.6.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Z podziękowaniem Duchowi Świętemu za wszelkie dary i łaski w kończącym się roku 

szkolnym i katechetycznym oraz prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Aniołów 

Stróżów na czas rozpoczynających się wakacji 

Konc. W int. Stanisława Macyka z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i 

opiekę Anioła Stróża. 


