
1.07.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (15). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (4). 

17:30 Za + Joannę Teleśnicką w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Stanisława, Halinę i Tadeusza, Halinę i Zdzisława, Zofię i Pawła, Krzysztofa, 

Romanę i Fryderyka o łaskę zbawienia dla nich. 

2.07.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (16). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (5). 

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o 

liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – 

int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Kingi Chirowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośba o dary Ducha Świętego i opiekę Matko Bożej. 

3.07.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (17). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (6). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sandra Bandrowska i Kamil Rogoda. 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Michała Machulak w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Marka Mianeckiego w 4. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W int. błagalnej, aby Bóg, mocą ofiary Jezusa Chrystusa, usunął skutki grzechów i 

zaniedbań rodzicielskich, by nie wpływały one negatywnie na dzieci – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

  W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

  W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla 

niej i dla jej rodziców. 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

4.07.2020 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (18). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (7). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Magdalena Froń i Maciej Nagórski. 

17:30 Za + żonę i mamę Mariannę Jaremus. 

5.07.2020 NIEDZIELA – CZTERNASTA ZWYKŁA 

8:00 Do Miłosierdzia Bożego w int. Anny, dzieci Teresy, Grzegorza, Beaty, wnuków Iwony, 

Jacka, Magdaleny, Juliana i prawnuczki Julii z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

Konc. W int. Bogu znanej. 

10:00 Za + Danielę i Mieczysława Broda. 

11:30 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (19). 

Sakrament chrztu św.: Anastazja Puchacz. 

17:30 Za + Józefa Kuś – gregorianka (8). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Trzynastą Niedzielę Zwykłą 

28. czerwca 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 28.06-5.07.2020 

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć Twym imieniem Panie, wywyższa ich 

Twoja sprawiedliwość. 

Dziś kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. Dziś dzień wyborów 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – biorąc odpowiedzialność za przyszłość 

naszej Ojczyzny weźmy udział w wyborach. 

Zachęcamy Parafian do udziału w Eucharystii w kościele. Nie zaniedbujmy 

spotkań z Jezusem zwłaszcza w rozpoczynającym się okresie wakacyjnym. 

Nabożeństwa czerwcowe do wtorku włącznie o stałych godzinach. 

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

W poniedziałek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

Patronów naszej diecezji. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o Ojcu św. i 

naszych Pasterzach. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. o godz. 17:30 z homilią. O 

godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

O 20:40 modlitwa różańcowa. 

W Piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do Spowiedzi św. O godz. 17:30 msza św. z homilią i 

nabożeństwem. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, 

o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych, modlitwa różańcowa i zmiana 

tajemnic. 

Informujemy, że staraniem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i 

Muzeum w Gliwicach ukazał się książkowy dokument autorstwa Adama 

Dziuroka i Bogusława Tracza pt. „W obronie krzyża. Protest w Gliwicach w 

1960 roku”. W przyszłą niedzielę na mszach św. przed południem gościć 

będziemy autorów książki oraz będzie okazja do jej nabycia w cenie 30 zł. Dnia 

24. czerwca minęła 60. rocznica od tamtych wydarzeń. Więcej informacji na 

naszej stronie internetowej. 



Od 29. czerwca do 31. sierpnia kancelaria parafialna czynna będzie tylko w 

piątki w godz. 8:00-9:00 i 16:00-17:00. W ważnych sprawach prosimy o kontakt 

telefoniczny. 

Dziękujemy za ofiary na witraże. W ubiegłą niedzielę złożono na ten cel 

kwotę 2480 zł. 

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, uproście nam cierpliwość w 

przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość 

serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. 

W OBRONIE KRZYŻA. PROTEST W GLIWICACH W 1960 ROKU 

Krótkotrwała odwilż polityczna 1956 r. objęła również relacje między 

państwem komunistycznym a Kościołem katolickim. Jednak już w końcu lat 

pięćdziesiątych władze partyjno-państwowe ponownie zaostrzyły politykę 

antykościelną. W 1960 r. gwałtowne protesty odnotowano w obronie krzyża w 

Krakowie-Nowej Hucie (kwiecień), Domu Katolickiego w Zielonej Górze (maj) 

oraz krzyża w Gliwicach (czerwiec). Zajścia gliwickie związane były, podobnie 

jak w Nowej Hucie, z dążeniami do budowy nowej świątyni. Wyrazem 

determinacji w tych zabiegach było postawienie krzyża na trwałym fundamencie 

jako jednego z ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Ulokowano go na działce, która 

miała być przeznaczona na budowę kościoła. Widoczny symbol wiary katolickiej 

ustawiony na przykościelnym placu okazał się być solą w oku komunistycznych 

włodarzy miasta. Krzyż miał zniknąć. Usunięto go w piątek 24 czerwca 1960 r. 

przed południem w asyście milicji. Akcji tej, w istocie świętokradczej, próbowali 

przeszkodzić zarówno zakonnicy, jak i sami parafianie. Milicja użyła siły. W 

ruch poszły milicyjne pałki. Zatrzymano pierwsze osoby. Kiedy koło miejsca, w 

którym stał krzyż, zaczęli gromadzić się ludzie. Gdy wieczorem po nabożeństwie 

na miejscu usuniętego krzyża zapalono świece i rozpoczęto modlitwę 

przebłagalną, modlących się ludzi uznano za „nielegalne zgromadzenie 

antypaństwowe”, a do ich rozpędzenia skierowano dwa plutony MO i ZOMO. 

Gliwicki protest, w którym wzięło udział ok. tysiąca 

osób, był najliczniejszym wystąpieniem przeciwko 

władzom PRL na terenie województwa katowickiego 

pomiędzy Październikiem 1956 r. a Marcem 1968 r. 

Niniejsze opracowanie przybliża te wydarzenia, 

które w okresie PRL zostały skazane na zapomnienie. 

W oparciu o rozległą  kwerendę archiwalną oraz relacje 

świadków i członków rodzin uczestników protestu 

autorzy nie tylko zrekonstruowali wydarzenia do 

których doszło 24 czerwca 1960 r. w Gliwicach, ale 

również osadzili je w szerokim kontekście 

historycznym, na tle epoki, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w okresie 

gomułkowskiej „małej stabilizacji”. Książka składa się z dwóch części: opisowej 

i dokumentacyjnej. Część narracyjną otwiera rozdział zatytułowany Konteksty, w 

którym scharakteryzowano politykę władz partyjno-państwowych wobec 

Kościoła katolickiego w skali ogólnopolskiej oraz na poziomie województwa 

katowickiego na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., a także 

przedstawiono kwestie społeczne, gospodarcze i wyznaniowe Gliwic, które 

pozwalają zrozumieć specyfikę funkcjonowania społeczności parafii 

franciszkańskiej w dzielnicy hutniczej. Druga część pracy ukazuje starania 

zakonników i parafian o nową świątynię, kontrowersje związane z postawieniem 

krzyża oraz przebieg zajść podczas akcji jego usuwania. W trzecim rozdziale 

przedstawiono represyjne działania wobec uczestników protestu, konsekwencje 

tych zajść oraz późniejsze zabiegi o nową świątynię. W aneksie źródłowym 

zaprezentowano zarówno dokumenty o zróżnicowanym charakterze (listy 

parafian, sentencja wyroku, homilia), jak i relacje świadków lub krewnych 

uczestników zajść. Materiały te uszeregowano według kolejności opisywanych w 

nich wydarzeń (a nie daty wytworzenia), dzięki czemu tworzą one w miarę 

spójną opowieść na temat gliwickiego protestu. Książka ukazuje się w 

sześćdziesiątą rocznicę tamtych wydarzeń. 

Kancelaria czynna: 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 

INTENCJE MSZALNE 28.06-5.07.2020 

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 (12). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (1). 

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

o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia (Te Deum). 

Sakrament chrztu św.: Maja Siurek. 

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

29.06.2020 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (13). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (2). 

Konc. W int. Bogu znanej. 

17:30 Za ++ Teresę i Tadeusza Wojtowicz o łaskę nieba dla nich. 

30.06.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Pelagię Sozoniuk – gregorianka (14). 

Konc. Za + Józefa Kuś – gregorianka (3). 

Konc. W int. Bogu znanej. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

