
INTENCJE MSZALNE 11-17.9.2017 

11.9.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (11). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (1). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

11:00 Pogrzebowa za + Zofię Juraszek. 

17:30 Za + Zuzannę Hryniewicz w 15. rocz. śmierci z prośbą o łaskę nieba. 

12.9.2017 WTOREK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI 

SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (12). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (2). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Annę Kapałę o pokój jej duszy i łaskę nieba. 

Konc. Za + Zbigniewa Wróbel w 4. rocz. śmierci. 

13.9.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (13). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (3). 

17:30 Za ++ Helenę i Bolesława Tyrcha, Feliksa Huczka i pokrewieństwo z obu stron o łaskę 

nieba dla nich oraz w pewnej intencji. 

14.9.2017 CZWARTEK – ŚWIETO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (14). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (4). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Genowefę Olsińską. 

15.9.2017 PIĄTEK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (15). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 W int. Kingi i Łukasza z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o dalszą opiekę Bożą nad ich rodziną oraz o jedność w całej rodzinie i o 

błogosławieństwo Boże dla wszystkich. 

16.9.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA I 

CYPRIANA, BISKUPA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (16). 

17:30 Za ++ Antoniego Nowotyńskiego w rocznicę śmierci i rodziców z obu stron o radość 

nieba dla nich. 

Konc. Za + Stanisława Dziekan w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Jerzego Bartuś w 30 dzień po śmierci. 

17.9.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Irenę Nowak. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (17). 

10:00 Za + Grzegorza Najder w 12. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Józefa Mularczyk w 20. rocz. śmierci o szczęśliwość wieczną.. 

11:30 Za + męża Michała Woronowskiego w 2. rocz. śmierci, jego rodziców, teściów i 

Mariana Bielawskiego. 

Sakrament chrztu św.: Pola Chrostek. 

17:30 Za + Mariusza Obornego w 3. rocz. śmierci. 

 
 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na XXIII Niedzielę Zwykłą 

10. września 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 10-17.9.2017 

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. 

Dziś o godz. 15:00 msza św. dla FZŚ. O godz. 17:00 nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. 

We wrześniu, codziennie oprócz niedziel, o godz. 20:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w intencji dzieci i młodzieży – zapraszamy do 

modlitwy uwielbienia. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 18:00 różańcowe 

nabożeństwo fatimskie. Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej. 

W czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu w 

sposób szczególny czcimy krzyż, znak naszej wiary. Prosimy o przystrojenie 

krzyża misyjnego i przydrożnego. 

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

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. O godz. 6:00 wyruszy autokarowa pielgrzymka na obchody kalwaryjskie 

ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego na Górę św. Anny. Zapisy w zakrystii. 

Koszt 20 zł. Zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce. 

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. Przed 

kościołem zbiórka na remont placu kościelnego. O godz. 18:30 spotkanie 

Bractwa Pisma św. 

Informujemy, że przygotowanie do sakramentów Pokuty i Pojednania, 

Eucharystii oraz Bierzmowania rozpocznie się w ostatnim tygodniu września. 

Prosimy dorosłych po dwudziestym roku życia pragnących przyjąć sakrament 

bierzmowania o zgłoszenie się do kancelarii. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Spoglądając na krzyż Zbawiciela wyznawajmy z wiarą, że Jezus Chrystus jest 

PANEM. Prośmy o Jego błogosławieństwo na rozpoczynający się tydzień. 



Żegnamy parafian: Zofia Juraszek (1940). Wieczny odpoczynek racz im dać 

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

wiecznym. Amen. 

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
Dnia 8. września 2017 r. w kościołach i kaplicach w Polsce został 

odnowiony Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. To 

historyczne wydarzenie miało miejsce w przypadającym w tym dniuj święcie 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wypełniona została w ten sposób wola 

Maryi wyrażona 100 lat temu w Fatimie. 

Dzieci Fatimskie - jak uznaje Kościół - zostały poproszone przez Matkę 

Bożą o wezwanie ludzkości do nawrócenie i pokuty. Usłyszały też trzy 

tajemnice: wizję piekła, zapowiedź - w razie nienawrócenia ludzkości - wojny 

światowej i zapowiedź, że „biały biskup” zginie od kul z broni palnej. Tę ostatnią 

tajemnicę wielu odnosiło później do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r., 

a sam papież przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Matki Boskiej. 

Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po objawieniach. Zostali 

kanonizowani 13 maja bieżącego roku przez papieża Franciszka podczas 

uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień w 

Fatimie. Trzecia wizjonerka - Łucja dos Santos zmarła w 2015 r. Jej proces 

beatyfikacyjny prowadzony jest w Watykanie od lutego. 

Po raz pierwszy Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu 

Sercu Maryi został wypowiedziany 8 września 1946 r., na Jasnej Górze. Polscy 

biskupi, na czele z prymasem kard. Augustem Hlondem, oddali wtedy nasz kraj 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu 

Maryi dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Papież z Polski wielokrotnie manifestował 

swoje przywiązanie do Matki Chrystusa, oddawał się w Jej opiekę przy różnych 

okazjach. Akt Poświęcenia ponowili biskupi polscy 6 czerwca br. w sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach pod przewodnictwem 

abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

Możemy powtórzyć to głębokie duchowe wydarzenie sprzed lat w 

naszych rodzinach. To dobry moment, by zawierzyć Maryi nasze życie, nasze 

radości i problemy; aby powiedzieć Jej o tym, co dla nas trudne w życiu 

rodzinnym, osobistym, społecznym i politycznym. 

100. rocznica objawień w Fatimie i jubileusz 300-lecia koronacji obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej to wydarzenia, które są szczególną motywacją do 

zawierzenia życia Matce Boga. Prośmy Maryję w intencji naszego życia, 

błogosławieństwo dla rodzin, o wiarę dla wątpiących i o pokój na świecie. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

Parafia tel. 32 231 38 84, Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

TEKST AKTU POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU 

SERCU MARYI 
O Święta i Niepokalana Dziewico! 

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu 

dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i 

pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj 

stajemy przed Tobą w naszej parafialnej wspólnocie i 

zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, 

postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją 

prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą - na różnych 

płaszczyznach naszego życia i pracy - stanowić jeden, 

nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie 

ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć 

w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i 

Bramą Nieba. 

Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! 
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy 

uczynić wszystko, co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać 

małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. 

Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i 

nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania 

wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy 

małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie 

utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym. 

Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! 
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz 

uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za 

największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży 

poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie 

we własnej rodzinie. 

Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! 

Nasza Matko i Królowo, pragniemy - poprzez autentycznie chrześcijański styl 

życia - przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, 

aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i 

Prawdą i Życiem” (J 14, 6). 

Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! 
Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, 

narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola 

Twojego Syna. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak 

najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi 

- jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

