
17:30 Za + Jacka Ławrynowicza w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.06.2020 WTOREK – 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 + Grzegorza Urbanek – gregorianka (23). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (20). 

17:30 W int. dziękczynnej za dar przeżytego małżeństwa i macierzyństwa oraz za pomoc Bożą, 

której nieustannie Bóg udziela. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską o radość nieba. 

10.06.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (21). 

17:30 Ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. o. Proboszcza Tymoteusza z ok. 

20. rocz. święceń kapłańskich z podziękowaniem za wszelkie dary oraz z prośba o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego na drodze kapłańskiego życia – int. od 

rodziny Wachel. 

Konc. O światło Ducha Świętego  dla Michała Izydorczyka. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (24). 

11.06.2020 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁĄ I KRWI CHRYSTUSA 

9:00 W int.Parafian. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (25). 

Konc. Za + Wandę Gaworek w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

11:30 Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (22). 

17:30 Za + Jarosława Pawlaczek – int. od uczestników pogrzebu. 

12.06.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (23). 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (26). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

Konc. Za + Danutę Golenia w 1. rocz. śmierci. 

13.06.2020 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za ++ rodziców i braci o radość wieczną dla nich. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (27). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (24). 

17:30 Za + Lidię Bularz w 1. rocz. śmierci o radość nieba. 

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. 

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 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

7. czerwca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 7-14.06.2020 

Pan, Bóg, jest miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i 

wierność. 

Dziś przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas 

spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. 

Z dniem dzisiejszym zniesiona zostaje ogólna dyspensa od obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej mszy św. Biskup Gliwicki udziela 

dyspensy osobom starszym, chorym i czującym lęk przed zarażeniem. 

W kościele obowiązują ogólne środki bezpieczeństwa jak używanie maseczek 

oraz zachowywanie 2 m dystansu pomiędzy osobami. 

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

niedziele o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy. 

Zachęcamy do prywatnej modlitwy różańcowej o ustanie epidemii. O tym 

przypomina bicie dzwonów o godz. 20:30. 

W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Z 

powodu pandemii nie odbędzie się procesja Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu 

o godz. 9:00, 11:30 oraz 17:30. Po mszy św. o godz. 9:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 11:15 litanią do Serca 

Pana Jezusa i błogosławieństwem Sakramentalnym. W tym dniu nie będzie 

nabożeństwa popołudniowego i wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

W tym roku przypada 700. rocznica pierwszej procesji Bożego w Polsce, 

która odbyła się w 1320 roku w Krakowie. Gorąco zachęcamy do uczestniczenia 

we mszy św. w tym dniu, przyjęcia Komunii św. oraz manifestacji pobożności 

Eucharystycznej w oknach mieszkań. 

Informujemy, że Rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w 

niedzielę 6. września o godz. 10:00. 

W sobotę przypada święto św. Antoniego z Padwy oraz dzień fatimski. O 

godz. 16:45 różańcowe nabożeństwo fatimskie bez procesji z figurą Matki Bożej. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. z udziałem członków FZŚ i 

RMF. 

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 przed rozpoczęciem 

wakacji pozałatwiać sprawy kancelaryjne oraz zarezerwować intencje mszalne 

zwłaszcza z okazji rocznic, jubileuszy i innych uroczystości rodzinnych. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i 

który przychodzi. 

Żegnamy parafian: Joanna Teleśnicka (1947), Alfred Owczarek (1931) oraz 

wszystkie ofiary panującej epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

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

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO 
Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w 

obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i 

podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za 

zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa 

niewiernych. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa 

pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary. 

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała były objawienia 

Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy 

księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako 

skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu 

Sakramentowi. Pod wpływem tych widzeń biskup Robert w 1246 r. ustanowił 

takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. 

W 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała 

dla całego Kościoła. 

Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie - wówczas zaczęła 

krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana 

chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa). Korporał, na który spadły krople 

krwi, jest przechowywany w katedrze w miejscowości Orvieto. 

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w 

Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym 

Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, 

Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Budowano cztery ołtarze jako 

stacje procesyjne. W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczyło 

duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły i rzesze 

wiernych. 

W Polsce święto to obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a 

więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W 

niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę. 

Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji 

krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w 

Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu 

Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. 

Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym 

Sakramentem. Monstrancja to drogocenne naczynie, w którym do adoracji 

wiernych wystawiany jest chleb eucharystyczny. Nazwa "monstrancja" wywodzi 

się od łacińskiego słowa oznaczającego "pokazywać". Monstrancja używana jest 

od XIV wieku, ale głównie tylko w Kościele katolickim, podczas wystawiania i 

procesyjnego obnoszenia hostii, tj. podczas Bożego Ciała. Początkowo miała ona 

kształt wieży gotyckiej, a w okresie baroku powstał typ monstrancji - słońca, 

który znamy do dziś. 

Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. 

Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są 

fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana 

(na podstawie dzieje.pl). 

INTENCJE MSZALNE 7-14.06.2020 

7.06.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

8:00 W int. Heleny i Elmara Zimmerman z ok. 35. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (21). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (18). 

10:00 Za ++ Jana Czaja rodziców z obu strona i brata Adama Kosek, aby dobry Bóg przyjął 

ich do krainy życia wiecznego. 

Konc. Za + Marię Marchewka w 30. dzień po śmierci – int. od koleżanek. 

11:30 W int. syna Antoniego z ok. 19. rocz. urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i 

opiekę Matki Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla 

niego i jego rodziców. 

Konc. W int. Danuty i Jana z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 

jubilatów, wnucząt, córek, zięciów i całej rodziny. 

Konc. W int. Kamila Drozd z ok. 1. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża dla niego, jego rodziców i chrzestnych. 

Konc. Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców Piwoda i Pacuła o niebo dla nich. 

Sakrament chrztu św.: Kacper Ledwoń. 

17:30 W int. Wiktorii Ciozak z prośbą o dary Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego. 

Konc. Za ++ rodziców Julię i Zygmunta Chirowskich oraz rodzeństwo. 

8.06.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego podczas epidemii. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – gregorianka (22). 

Konc. Za + syna Stanisława Kujawskiego – gregorianka (19). 


