
20.9.2016 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA, PREZBITERA, 

PAWŁA I TOWARZYSZY 

7:00 Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Fulara. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

17:30 Za + Beatę w rocznicę śmierci oraz z rodzin Błaszków i Tarnowskich. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

21.9.2016 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

17:30 Za ++ rodziców Mariannę i Romana Zychowicz oraz braci Stanisława i Mariana. 

Konc. Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Miciak oraz pokrewieństwo. 

22.9.2016 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

17:30 Za + Karinę Galant w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Kazimierza Błaszków w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Jolantę Frączkiewicz w 30. dzień po śmierci. 

23.9.2016 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA 

7:00 W int. Arkadiusza Ciozaka z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

17:30 Za + Zofię Milka w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Aleksandra Jurkowskiego w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Wandę Kędzior w 30. dzień po śmierci. 

24.9.2016 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Beata Majewska i Adam Soboń. 

13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Anna Żychoń i Marcin Var Bogya de Csepy. 

17:30 Za ++ tatę Józefa Dominik w dniu urodzin, mamę Wiktorię i pokrewieństwo z obu 

stron. 

Konc. Za + Katarzynę Jähnel w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Mirosława Figurę w 6 miesięcy po śmierci – int. od kolegów. 

25.9.2016 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ rodziców Marię i Jana Przeworskich, brata Stanisława, męża Józefa Kaliciak i 

syna Tadeusza. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

10:00 Za ++ męża Mieczysława Kubiś i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Iwonę Przykuta w rocznicę śmierci. 

11:30 Za ++ Bogdana Krzep i Hieronima Kubica. 

Konc. Za + Herberta Janotta w 14. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Remigiusz Kloc, Hanna Smolińska. 

17:30 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Kancelaria parafialna czynna: wt 16:00-18:00, śr 18:00-19:30, pt 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

Parafia tel. 32 333 21 21, 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 XXV Niedzielę Zwykłą 

18. września 2016 roku 

Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 
Rok obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski 966-2016 

Rok Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.9.2016 

Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 

człowiek, Chrystus Jezus. 

Dziś zbiórka do puszek na remont placu kościelnego. Za każdą życzliwość 

składamy serdeczne podziękowania oraz polecamy tę sprawę modlitwie i 

ofiarności Parafian. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O 

godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma świętego. 

W każdy dzień września od godz. 20:00 do 21:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka kandydatów, 

o godz. 18:00 zbiórka ministrantów. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, o godz. 10:00 

spotkanie Dzieci Maryi. O godz. 16:00 nauka dla rodziców i chrzestnych przed 

sakramentem chrztu św. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę dziękować będziemy za plony ziemi i prosić, aby 

nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Można przynieść płody ziemi do 

złożenia przy ołtarzu. W tym dniu przed kościołem zbiórka dla ofiar trzęsienia 

ziemi we Włoszech. 

Informujemy, że w pierwsze cztery niedziele października w naszej parafii 

odbywać się będą nauki dla narzeczonych. Zapraszamy wszystkich, którzy w 

najbliższym czasie planują zawarcie sakramentu małżeństwa. Kolejne nauki 

planowane są w Wielkim Poście. 

Dziękujemy Parafianom za przyozdobienie i dbanie o krzyże misyjny i 

przydrożny. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, złożone ofiary i kwiaty. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Módlmy się jeden za drugiego, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy. 

Żegnamy parafian: Oleksandr Komka (1981), Stanisław Dziekan (1948). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

FRAGMENTY Z LISTU BISKUPÓW NA KOŃCZĄCY SIĘ TYDZIEŃ WYCHOWANIA 

WYCHOWANIE NAŚLADOWANIEM MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGA 

Nie ulega wątpliwości, że w wychowaniu jest miejsce na realizację 

wszystkich uczynków miłosierdzia – zarówno tych, co do ciała, jak i tych, które 

nazywamy „uczynkami względem ducha”. Te pierwsze związane są z funkcją 

opiekuńczą wychowawców – z podstawową troską o warunki życia 

podopiecznych. Nie tylko wychowawcy, ale każdy z nas musi mieć otwarte oczy 

i stanowczo reagować, gdy dziecku dzieje się krzywda związana z 

niedożywieniem czy innym niedostatkiem. Uczynki względem duszy związane 

są natomiast z samym wychowaniem, w którym jest miejsce na pouczenie, 

pociechę, dobrą radę, ale też na przebaczenie, a nade wszystko na modlitwę. 

Miłosierdzie Boga obejmuje zawsze całego człowieka (…). 

Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w liście pasterskim o 

wychowaniu przytacza obraz ze starożytnej Grecji. Pisze o mędrcach ateńskich, 

którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku upadkowi Ojczyznę. 

Jeden z nich w milczeniu rzucił na ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na 

kawałki, ale oczom zebranych ukazały się zdrowe ziarna. Wszyscy zrozumieli 

wymowę tego przykładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież – 

„…wychowajmy ją zdrową fizycznie i moralnie, a Grecja wyzdrowieje”. 

O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak aktualność problematyki 

wychowawczej jako przedmiotu refleksji osobistej i społecznej w obecnym 

czasie wydaje się szczególnie ważna. Rozwój cywilizacyjny jest tak szybki i 

pociąga za sobą tyle nowych problemów, że bez pomocy pedagogów, 

psychologów czy lekarzy wychowawcy są często bezradni. Przykładem może tu 

być chociażby zjawisko uzależniania się nawet bardzo małych dzieci od tabletów 

czy smartfonów, powodujące między innymi ich zamykanie się na budowanie 

prawdziwych relacji z bliskimi. Znamienny jest widok dziecka, które 

przyzwyczajone do dotykowych ekranów usiłuje rączką przesuwać ilustracje w 

oglądanej książce. 

Program uczynków miłosierdzia, które wzywają do tego, by „nieumiejętnych 

pouczać” czy „wątpiącym dobrze radzić”, zachęca do korzystania w praktyce 

wychowawczej ze wsparcia kompetentnych osób i wzajemnej współpracy (…). 

Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie pytanie, co robić, by 

podejmowane przez nich wysiłki wychowawcze były owocne. Wypełniając 

program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełożone na 

konkretny język uczynków miłosierdzia, trzeba pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, 

„upominać”, „pocieszać” należy nie tylko słowem, ale przede wszystkim 

czynem, a zwłaszcza przykładem własnego życia. Najskuteczniejsze jest 

wychowanie poprzez osobiste świadectwo wychowawcy. Dziecko potrafi 

bowiem czytać „pomiędzy wierszami” wypowiadanych przez rodziców słów. 

Nie sposób oddać koloru lub smaku za pomocą samych, nawet bardzo 

obrazowych, słownych opisów, ale trzeba się w końcu odwołać do konkretnego 

przedmiotu w tym właśnie kolorze czy potrawy, która tak właśnie smakuje. Nie 

można też wychowywać dziecka bez umożliwienia mu doświadczenia, jak 

wygląda życie oparte na wartościach, które są mu przekazywane. Dotyczy to 

zwłaszcza wychowania w wierze (…). 

Tak ważne jest, by dom rodzinny był prawdziwym domem, w którym 

darowane są urazy, przebaczane krzywdy, by każdy z domowników mógł 

odnaleźć w nim pociechę i otrzymać pomoc. 

Święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu przypomina, że 

wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania miłosiernej miłości 

Boga: „…miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach 

pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie” (…). 

Papież Franciszek wzywa ich wszystkich, by wyruszyli na peryferie 

współczesnego świata: „…jedną z peryferii, która sprawia mi zawsze wielki ból, 

(…) są dzieci, które nie potrafią zrobić znaku krzyża. (…) To jest właśnie 

peryferia! Tam trzeba iść! A Jezus tam jest, czeka na ciebie, byś pomógł temu 

dziecku zrobić znak krzyża”. Podejmijmy ten apel, który wydaje się coraz 

bardziej aktualny także w naszej polskiej rzeczywistości. 

Dziękujmy Bogu, najlepszemu Wychowawcy, za tych, którzy są 

przedłużeniem Jego miłosiernej miłości, realizując dzieło wychowania. 

INTENCJE MSZALNE 18-25.9.2016 

18.9.2016 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Irenę Nowak. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

10:00 Za + Grzegorza Najder w 10. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie. 

Konc. Za ++ Tadeusza Kuderskiego w 3. rocz. śmierci i Pawła Gorzkowskiego w 9. rocz. 

śmierci. 

11:30 W int. Zdzisława Kwasiżur z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

17:30 Za + Małgorzatę Maziarz-Idziak z prośbą o łaskę nieba. 

19.9.2016 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU, PREZBITERA 
7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

17:30 Za ++ rodziców Janinę i Jana Trzaska, męża i jego rodziców. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 


