
27.9.2016 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Marię w rocz. śmierci. 

17:30 Za ++ Józefę i Antoniego Kucharskich. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

28.9.2016 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

17:30 Za ++ Wacława Kościeszę, Wacława Dołmata i pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za + Krzysztofa Stefanka o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Mirosława Figura w 6. rocz. śmierci, Stefanię i Franciszka Figura oraz Rut 

Zeinera. 

Konc. Za ++ Katarzynę i Michała Kłos, Antoniego Zadrożnego i małżonków Dymków. 

29.9.2016 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

7:00 Za + Henryka Jurczyka, rodziców Marię i Pawła, siostrę Jadwigę. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

17:30 W pewnej intencji. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

Konc. Za ++ rodziców Zofię i Michała Łuciów, męża Józefa, teściów Wysockich oraz za ++ 

z rodziny Łuciów. 

30.9.2016 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Genowefę Olsińską – int. od rodziny Straszak. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

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

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

1.10.2016 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA 

JEZUS, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA 

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

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

Różańcowych. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską o łaskę życia wiecznego – int. od trzech Parafianek. 

13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Andrzej Lesznar i Ewa Wolińska. 

17:30 Za ++ rodziców Wilmę Marczak w 25. rocz. śmierci i Józefa Marczak w 4. rocz. 

śmierci. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

2.10.2016 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 

10:00 Za + Mariusza Obornego w 2. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską – int. od rodziny Straszak. 

11:30 Za ++ Emilię i Jana Kaszny oraz siostry Jadwigę i Irmgardę. 

Sakrament chrztu św.: Daniel Paszkowski, Szymon Szubrycht. 

17:30 W int. Tekli Zadrożny z prośbą o błogosławieństwo Boże. 

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 XXVI Niedzielę Zwykłą 

25. września 2016 roku 

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

Rok Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.9.-2.10.2016 

Pan chlebem karmi głodnych, strzeże przybyszów, Pan króluje na wieki. 

Dziś dziękujemy Bogu za plony ziemi i prosimy, aby nikomu nie zabrakło 

chleba powszedniego. Przed kościołem zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi we 

Włoszech. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18:30 

spotkanie Bractwa Pisma św. 

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 kościele pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Prosimy o 

przyniesienie deklaracji – obecność obowiązkowa. W salkach spotkanie dla 

młodzieży. 

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

o godz. 7:00 msza św. w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin a następnie 

modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic różańca św. Zapraszamy nowych 

członków do wspólnoty Żywego Różańca. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O 

godz. 10:00 spotkanie Dzieci Maryi. W tym dniu rozpoczynamy nabożeństwa 

październikowe. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w soboty i niedziele o 

godz. 17:00, od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. 

W każdy dzień października po nabożeństwie różańcowym a w soboty i 

niedziele po mszy św. wieczornej do godz. 19:30 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W przyszłą niedzielę gościć będziemy pana Romana Kempińskiego, autora, 

który pod pseudonimem Romcio Tomcio pisze rymowane komentarze do Pisma 

św. Będzie okazja do nabycia nowych pozycji Autora. 

Informujemy, że w pierwsze cztery niedziele października w naszej parafii 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


odbywać się będą nauki dla narzeczonych. Kolejne nauki planowane są w okresie 

Wielkiego Postu. 

Dorośli pragnący przyjąć sakrament bierzmowania proszeni są o kontakt z 

duszpasterzami. 

W czwartek 6. października o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego dziś z bestselerowym 

filmem p.t. Bóg nie umarł. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary, kwiaty i płody ziemi. 

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w każdej chwili życia. 

Żegnamy parafian: Bogusław Staszczyk (1937). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

MODLITWA, KTÓREJ NIKT NIE CHCE ODMAWIAĆ 

Wydawałoby się, że to powinna być główna wiadomość dnia, która przeważy 

wszystkie inne. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę ognisk zapalnych 

na ziemskim globie i toczących się konfliktów zbrojnych, w których giną, 

odnoszą rany, tracą wszystko tysiące ludzi. Powinna być, ale nie była. 

Nawet kilka minut po zakończeniu spotkania w Asyżu, temat nie zdominował 

czołówek największych światowych mediów. Mimo, że 20 września br. w 

Światowym Dniu Modlitwy o Pokój uczestniczyło ok. 500 przywódców 

religijnych i polityków z całego świata. Że był tam papież Franciszek. Że temat 

główny brzmiał "Pragnienie pokoju. Religie i kultury w dialogu". 

Dlaczego ważniejsze okazały się inne sprawy? Być może pragnienie pokoju 

nie jest tak powszechne i oczywiste, jak się potocznie mówi? Albo wciąż 

wystarczająco dużo jest tych, którzy na pragnienie wody wolą odpowiadać 

octem. "To dramat «serca zatwardziałego», nieodwzajemnionej miłości, dramat, 

który ponawia się w Ewangelii, kiedy na pragnienie Jezusa człowiek odpowiada 

octem, będącym zepsutym winem" - mówił papież Franciszek. 

Papież nie był jedynym rozważającym słowo Boże w Asyżu. Medytacje 

poprowadzili również anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i 

prawosławny ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. "Mamy być 

tymi, którzy pozwalają innym być miłosiernymi z tymi, którzy są skłóceni" - 

mówił abp Welby. 

"Czy to słowo pokoju będzie mogło być ofiarowane innej osobie, odmiennej, 

dalekiej, nieznajomej, temu, kto wchodzi między nas, jeśli to słowo pokoju nie 

stanie się rzeczywistym doświadczeniem komunii z Promieniującym Światłem 

Poranka?" - pytał Bartłomiej. A Franciszek mówił, że w wezwaniu 

ukrzyżowanego Jezusa: "Pragnę" możemy "usłyszeć głos cierpiących, ukryty 

krzyk niewinnych dzieci, które są pozbawione światła tego świata, żarliwe 

błaganie ubogich i najbardziej potrzebujących pokoju". Że o pokój błagają ofiary 

wojen, skażających narody nienawiścią, a ziemię bronią. "Błagają o pokój nasi 

bracia i siostry żyjący pod groźbą bombardowań lub zmuszeni do opuszczenia 

domów i emigracji w nieznane, pozbawieni wszystkiego" - wymieniał Papież i 

też pytał: "Kto ich słucha? Kogo obchodzi, by im odpowiedzieć?". Nie miał 

wątpliwości, że zbyt często odpowiedzią jest obojętność, egoizm, "chłód, tych 

którzy gaszą ich wołanie o pomoc z łatwością, z jaką zmienia się kanał 

telewizyjny". "Niech wierzący będą budowniczymi pokoju przyzywając Boga i 

działając dla człowieka!" - Papież zaapelował z naciskiem.  

Symboliczny wymiar podczas tegorocznego spotkania w Asyżu miał 

świecznik, na którym w bazylice umieszczano świece podczas modlitwy za 

wszystkie ofiary wojen i przemocy. Każda świeca oznaczała państwo lub region 

nimi dotknięte. Wymieniono ich dwadzieścia siedem. Ten wymowny znak może 

prowadzić do pytań o skuteczność takich spotkań. 

Ta modlitwa, te spotkania, owocują. Przemieniają. Uczą m. in. że ludzie 

różnych religii mogą współdziałać i modlić się nie przeciwko sobie, ale obok 

siebie w tej samej sprawie, łącząc się w jednej trosce o dobro. Pokazują, że 

pragnienie pokoju jest wspólne. Trzeba wciąż z uporem wołać o prawdziwy, 

trwały pokój, który ma swe źródło w ludzkich sercach i umysłach. 

Uświadamiają również, że każdy musi sobie zadać pytanie, na ile szczerze 

pragnie pokoju i co jest gotów zrobić dla niego w swoim najbliższym otoczeniu, 

komu jest w stanie przebaczyć, kogo zdoła przyjąć, gdy znalazł się w potrzebie, 

na ile potrafi przezwyciężyć egoizm oraz pokusę dzielenia innych na "swoich" i 

"obcych". Na tym poziomie każdego dnia współdecydujemy o skuteczności 

Światowych Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu. I odpowiadamy na pytanie o ich 

sens… (Za DEON, ks. Artur Stopka). 

INTENCJE MSZALNE 25.9.-2.10.2016 

25.9.2016 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ rodziców Marię i Jana Przeworskich, brata Stanisława, męża Józefa Kaliciaka 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, Dawid Kuszka, Dominik Kuszka, Hanna Smolińska. 

17:30 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

26.9.2016 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 
7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka. 

17:30 Za + Marka Niemiec w 2. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

Konc. Za ++ brata Józefa w rocz. śmierci oraz rodziców Marię i Władysława Wacławskich. 

Konc. Za + Helenę Szymańską – gregorianka. 


