
17:30 Za ++ Agnieszkę i Jana Mynarek, Elżbietę i Irenę, Jerzego, Joachima, Magdalenę i Jana 

Majnusz o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Straszak i Jasińskich oraz pokrewieństwo o łaskę nieba. 

23.06.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra 

Kwiatkowskich, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron z prośbą o łaskę Miłosierdzia 

Bożego i radość życia wiecznego. 

Konc. Za + męża i ojca Tadeusza Stasica. 

Konc. Za ++ ojców Józefa Oleńskiego i Tadeusza Kapica oraz pokrewieństwo z obu stron. 

24.06.2020 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za ++ siostrę Jadwigę Łowińską oraz rodziców Marię i Pawła. 

Konc. W int. Bogu wiadomej. 

17:30 Za + Piotra Fangor o łaskę nieba. 

25.06.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (9). 

Konc. W int. Bogu wiadomej. 

17:30 Za + Michała Wróbla. 

Konc. Za + mamę Czesławę Nowak w 1. rocz. śmierci, ojca Józefa, męża Krystiana oraz z 

rodzin z obu stron o spokój ich dusz. 

26.06.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (10). 

Konc. W int. Bogu wiadomej. 

17:30 Za + Jarosława Pawlaczek w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Felicję, Marię i Władysława, Frydryk o dar nieba. 

27.06.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (11). 

11:00 Sakrament chrztu św.: Wiktoria Gębczyk. 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Elżbieta Kowalczyk i Bartłomiej Rutkowski. 

15:00 W int. Stefani i Zbigniewa z ok. 50. rocz. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

17:30 Za ++ Zdzisława Huczka, rodziców Ludwikę i Gerarda Topka, siostrę, brata, Ewę 

Frankiewicz i Krzysztofa Topka. 

Konc. Za ++ Władysława Laskowieckiego w 50. rocz. śmierci, żonę Franciszkę oraz synów 

Leona i Andrzeja o radość nieba. 

28.06.2020 NIEDZIELA – TRZYNASTA ZWYKŁA 

8:00 W int. Alfredy Gozdek z ok. 91. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

10:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (5). 

11:30 W int. Janiny Kamińskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia (Te 

Deum). 

Sakrament chrztu św.: Karolina Kuliberda, Maja Siurek. 

17:30 Za + Mariannę Jaremus – int. od uczestników pogrzebu. 

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 Niedzielę – Uroczystość 

11. Rocznicy Poświęcenie Kościoła 

21. czerwca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.06.2020 

Świątynia jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje imię”, 

tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. 

Dziś przypada uroczystość 11. rocznicy poświęcenia naszego kościoła. 

Witamy w naszej wspólnocie o. Waldemara Polczyka, który przybył do nas z 

posługą Słowa Bożego. Bądźmy wdzięczni za dar nowego kościoła. Niech będzie 

dla nas wszystkim ważnym miejscem, w którym możemy spotkać się z Bogiem. 

Modlimy się dzisiaj szczególnie za wszystkich budowniczych, dobrodziejów i 

biorących na siebie odpowiedzialność za ten Dom Boży, który niech się stanie 

dla wszystkich Bramą Nieba. Dziś zbiórka do puszek na witraże. 

Przypominamy, że zniesiona została ogólna dyspensa od obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej mszy św. Gorąco zachęcamy 

wszystkich Parafian do powrotu, byśmy, zachowując w kościele ogólne środki 

bezpieczeństwa, na nowo tworzyli wspólnotę Kościoła zgromadzoną wokół 

Eucharystii. Zachęcajmy się do tego nawzajem. 

Nabożeństwa czerwcowe w sobotę i niedzielę o godz. 17:00, od poniedziałku 

do piątku o godz. 18:00. Szczególnie modlić się będziemy w intencji Ojczyzny i 

wszystkich rodaków, byśmy wsparci darami Ducha Świętego dokonywali 

wyborów, które pozwolą zachować te wartości, na których zbudowana jest 

historia Polski i tradycja nas wszystkich. Niech Bóg nas wspiera w 

odpowiedzialności za Ojczyznę. 

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

We wtorek od godz. 17:00 do 18:00 odbiór strojów komunijnych. Prosimy by 

dzieci przyszły z jednym opiekunem i by miały założone maseczki. 

Przypominamy, że Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w niedzielę 13. 

września o godz. 9:30. 

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

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


katechetycznego z indywidualnym błogosławieństwem na czas rozpoczynających 

się wakacji. Zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską – 

Świętopietrze. 

Jeszcze w tym tygodniu 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. Zachęcamy do 

zamówienia intencji i dziękujemy za rezerwowane. Informujemy, że ofiary za 

msze św. należy złożyć przed mszą św. Intencje bez ofiary traktujemy jako 

rezerwację. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek włączyli się w 

przygotowanie i obchód uroczystości odpustowej naszej parafii. 

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci nasze rodziny i nas samych. Niech 

przyjdzie Królestwo Twoje. 

Żegnamy parafian: Marianna Jaremus (1941) oraz wszystkie ofiary 

panującej epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

11. ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA 
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdego kościoła: dzień jego 

patrona i rocznica jego poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem 

naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa 

niekiedy przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby 

wiernych - na najbliższą niedzielę. W naszym kościele to uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia 

przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez 

poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby 

Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom. 

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to 

pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie. Błogosławi się tylko te 

kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy 

wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo 

w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. 

Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący 

bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu 

drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej 

Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany w 

miejscach - tzw. zacheuszkach – u nas to miejsca na filarach naznaczone złotymi 

krzyżami. W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i 

okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny 

w tabernakulum. W naszym kościele miało to miejsce w niedzielę 21. czerwca 

2009 roku. 

Kościół-budowla zbudowany został dla Kościoła-wspólnoty. Po to on istnieje, 

aby gromadzić wiernych i czynić z nich, przynajmniej podczas modlitwy serce 

jedno i duszę jedną. To dom miłości dla braci. Pragnęlibyśmy, by tu obecni byli 

wszyscy, wszyscy wierni, wszyscy bracia. Tutaj boli nas wszelka nieobecność. 

Każdy z osobna i wszyscy są tutaj duchowo zaproszeni; dla każdego jest tu jakaś 

pamiątka, jakaś modlitwa, jakaś nić więzi w miłości. I myśl ta pogłębia się i 

przemienia: kościół jako budowla jest obrazem, symbolem Kościoła-wspólnoty. 

Kościół prawdziwy jest społecznością, ludem Bożym. Posłuchajmy świętego 

Piotra, który daje tę uwagę chrześcijanom: wy sami, jako kamienie żywe, 

wchodzicie w konstrukcję duchowego domu. Jeżeli kościół jest miejscem 

obecności bożej, "miejscem" tym jest także zgromadzenie wiernych, a jest nim 

również dusza każdego wiernego. Wy jesteście świątynią Boga, powie święty 

Paweł. 

W kościele jest Obecność, kościół pełen jest Bożej obecności. To jest właśnie 

tajemnica starodawnej świątyni jerozolimskiej, ziemskie przemieszkiwanie Boga 

nieba i ziemi. Tajemnica, która została nam odsłonięta, a jeszcze głębsza się nam 

staje przez obecność sakramentalną Chrystusa w Eucharystii, i przez obecność 

inną, cichą, ale nie bez wyraźnego odniesienia do obecności Chrystusowej i 

Bożej, obecność grobu męczennika albo jego relikwii złożonej w ołtarzu, która w 

liturgii wymagana jest przy poświęceniu kościoła. Wynika stąd, że czcząc tego, 

który życie oddał za wiarę, męczennika, spotykamy się ze sprawcą wiary, 

Jezusem Chrystusem a wraz z nim spotykamy Ojca niebieskiego, ku któremu 

wszystek nasz kult jest skierowany. 

Bogu niech będą dzięki za kościół – gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. 

INTENCJE MSZALNE 21-28.06.2020 

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. 

22.06.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (6). 


