
17.06.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (1). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (28). 

17:30 W int. Zespołu Caritas naszej Parafii oraz za dzieło prowadzone przez Caritas. 

Konc. W int. Zdzisława Osika z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. W int. Marii Rymanowicz. 

18.06.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (2). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (29). 

17:30 Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola, Stefana Chrząszcz, rodziców i rodzeństwo. 

Konc. Za + mamę Ewę Drobiec. 

Konc. Za + Joannę Teleśnicką – int. od uczestników pogrzebu. 

19.06.2020 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

9:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (3). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (30). 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sylwia Hibner i Mateusz Mazurkiewicz. 

17:30 W int. Parafian. 

Konc. W int. Agnieszki Żółkiewicz z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ Stanisława i Andrzeja Idziak. 

Konc. Za + Waldemara Amsel w 1. rocz. śmierci. 

20.06.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (4). 

17:30 W int. wdowy konsekrowanej Teresy Hausner w 1. rocz. konsekracji oraz w int. 

Agnieszki i Sylwestra Banaszak w rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

Konc. W int. rodzin Straszak i Nawrot z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek o łaskę nieba – int. od członków FZŚ. 

21.06.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

8:00 W int. Barbary i Mariana z ok. 45. rocz. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w małżeństwie i rodzinie. 

10:00 Za ++ męża Stanisława Grasza oraz Irenę i Mariana Bechaj. 

Konc. Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (5). 

11:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w rocznicę poświęcenia kościoła w int. 

Parafian oraz budowniczych i dobrodziejów kościoła. 

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

Choroba i Rullik. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Agata Zakrzewska. 

17:30 Za + ojca Stanisława Kamińskiego w 6. rocz. śmierci. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:-17:00, środa 18:30-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

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 Jedenastą Niedzielę Zwykłą 

14. czerwca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.06.2020 

Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie 

szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, mówi Pan. 

Dziś o godz. 11:30 msza św. z udziałem członków FZŚ i RMF. 

Przypominamy, że od 7. czerwca zniesiona została ogólna dyspensa od 

obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej mszy św. Biskup Gliwicki 

udziela dyspensy osobom starszym, chorym i czującym lęk przed zarażeniem. 

Gorąco zachęcamy wszystkich Parafian do powrotu, by razem na nowo tworzyć 

wspólnotę Kościoła zgromadzoną wokół Eucharystii. 

W kościele obowiązują ogólne środki bezpieczeństwa. 

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w soboty 

i niedziele o godz. 17:00. 

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30. 

W środę o godz. 17:30 msza św. w int. parafialnego zespołu Caritas oraz 

dzieła, które zespół prowadzi. 

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po mszy św. o godz. 17:30 

poświecimy wianki z kwiatów i ziół. O godz. 20:00-21:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 

uroczystość patronalna naszego kościoła, klasztoru i parafii. Msze św. w tym 

dniu o godz. 9:00 i 17:30. Homilie w tym dniu wygłosi i główną mszę św. 

odprawi o. Alan Brzyski, Minister Prowincjalny. Na godz. 17:30 zapraszamy 

poczty sztandarowe, Parafian i Gości. W tym dniu nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

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

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość rocznicy poświęcenia naszego 

kościoła. Homilie w tym dniu wygłosi i główną mszę św. odprawi o. Waldemar 

Polczyk. W tym dniu zbiórka do puszek na witraże. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W czerwcu kancelaria parafialna czynna jest: we wtorek 16:00-17:00, w 

środę 18:30-19:30, w piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. Prosimy, by odpowiednio 

wcześniej rezerwować intencje mszalne i dziękujemy za każdą zamówioną 

intencję oraz mszę św. gregoriańską. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Bądźmy wdzięczni Bogu za wszelkie Jego dobro, które przejawia się w 

opiece nad nami, błogosławieństwie i łasce. 

POŚWIĘCONE WIANKI Z KWIATÓW I ZIÓŁ 
Przez wieki w pewne dni w roku ludzie 

święcili w kościołach bukiety zawierające 

zioła, kwiaty, zboża i warzywa. 

Najważniejszymi takimi okazjami były 

oktawa Bożego Ciała, kiedy święcono 

wianki i dzień Matki Boskiej Zielnej – 15 

sierpnia – kiedy święcono bukiety. Święta 

te uzupełniały się wyśmienicie. Po Bożym 

Ciele święcono zioła kwitnące na 

początku lata, a na Zielną – te kwitnące 

późnym latem. Wartością tych świąt i 

kwiatów podczas nich święconych jest 

połączenie: modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie i wiedzy o właściwościach 

leczniczych roślin. 

Do wicia wianków używa się wielu ziół i traw, bo jak mówi stare przysłowie: 

„Każde ziele mówi: święć mnie”.  Szczególnie były używane zioła o znaczeniu 

leczniczym i gałązki drzew chroniących od piorunów. Wśród ziół najważniejsza 

była bylica boże drzewko - ziele o czarodziejskiej mocy. W święconych 

wiankach musiała znajdować się macierzanka, mięta, rozmaryn, lubczyk, 

podbiał, niezapominajka, rumianki, stokrotki i wiele innych ziół. 

W ludowej tradycji to właśnie te wianki były obecne przy najważniejszych dla 

człowieka chwilach - przy narodzinach, ślubie i śmierci. Wykorzystywano też 

czarodziejską moc wianków: wianuszek macierzanki dekorował becik w czasie 

chrztu, leśny rozmaryn - symbol miłości, wierności i nieśmiertelności - wraz z 

dzikim rozchodnikiem i nieśmiertelnikiem zdobił wianuszki u ślubnej sukni. 

Wianuszki z wielu ziół były przede wszystkim symbolem miłości. 

Małe wianuszki, po poświęceniu wisiały jeszcze przez całą oktawę w 

kościele, a po ośmiu dniach każdy zabierał swój do domu. Przypisywano im 

cudowne właściwości i wykorzystywano je we wszystkich dziedzinach życia 

gospodarczego, przechowując starannie przez cały rok.  Zioła, które 

wykorzystywano do wianków i bukietów stosowano jako lekarstwo przeciwko 

wszelkim dolegliwościom. Według wierzeń uzdrawiały one ludzi, ale chroniły 

też bydło od zarazy, a dym ze spalonych wianków odpędzał ponoć chmury 

gradowe. Poświęconej macierzanki używano do okadzania krów podczas 

cielenia, lubczyk leczył ból gardła, dzięki rozchodnikowi ustępowały wszystkie 

choroby, a gałązki leszczyny były niezawodnym środkiem od piorunów i 

grzmotów. 

Poświęcone przez księdza bukiety i wianki z ziół zawieszano nad oknami, nad 

drzwiami u wrót stodół, stajen i obór; zakopywano w rogach wśród zagonów 

kapusty i konopi jako ochronę przed szkodnikami i krukami; wkładano pod 

fundamenty nowo budowanych domów. Gdy wyjeżdżano po raz pierwszy w 

pole, wianek wkładano pod pierwszą skibę, aby „Bóg błogosławił zasiewom”, 

kładziono je w stodole pod pierwszy przywieziony snop zboża, a palonymi 

okadzano dzieżę do wyrabiania chleba. 

Wianki nie tylko chroniły dom i jego mieszkańców przed nieszczęściem, ale 

także pomagały w powrocie do zdrowia. Z zasuszonych i skruszonych ziół 

robiono napary, które miały właściwości lecznicze. Niekiedy wianki wieszano 

również w stajni, aby chroniły zwierzęta przez chorobą. Wierzono także, że 

zapobiegają szkodnikom, które niszczą uprawy. 

Obecnie wianki święcimy ostatniego dnia oktawy w czwartek. 

Rośliny z których pleciemy wianki na zakończenie oktawy Bożego Ciała: 

mięta, macierzanka, rumianek, rozchodnik, kopytnik, jaśmin, koniczyna, dzika 

róża. Do wianków można dodać inne zioła oraz rośliny z naszego ogródka. 

INTENCJE MSZALNE 14-21.06.2020 

14.06.2020 NIEDZIELA – JEDENASTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Irenę Superat w 8. rocz. śmierci. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (25). 

10:00 Za ++ rodziców Józefa Dominik w 6. rocz. śmierci i Wiktorię o łaskę nieba. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (28). 

11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. W int. rodziców, rodzeństwa, teściów i ich rodzin. 

17:30 Za + tatę Ryszarda Kuśmij w 30. dzień po śmierci. 

15.06.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, ZAKONNICY 

7:00 Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (29). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (26). 

17:30 W int. Jolanty z ok. imienin z podziękowaniem Bogu za odebrane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za + Stanisławę Ćwiklińską w 3. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Piotra Fabijan w 30. dzień po śmierci. 

16.06.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (30). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (27). 

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

wieczność. 

Konc. Za + Alfreda Owczarek – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za ++ męża Jerzego Pisaruk w 8. rocz. śmierci oraz z rodziny Pisaruk. 


