
26.9.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (26). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (16). 

17:30 Za ++ rodziców Jana i Marię Przeworskich, Teklę i Stanisława Kaliciak, Józefa i 

Tadeusza Kaliciak. 

Konc. Za + syna Marka Niemiec w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ z rodzin Niemiec i Marek. 

27.9.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA 

7:00 W int. Julii Mieczkowskiej z ok. 10. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Marię w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny. 

17:30 Za ++ Józefę i Antoniego Kucharskich. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (17). 

28.9.2017 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (28). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (18). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (1). 

17:30 W int. Jadwigi Balińskiej z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia. 

29.9.2017 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (29). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (19). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (2). 

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

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

30.9.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (30). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (20). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (3). 

17:30 Do Przemienienia Pańskiego i Ukrzyżowanego Syna Bożego Jezusa Chrystusa przez 

wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej w int. wszystkich dzieci, wnuków i 

prawnuków, szczególnie tych błądzących o łaskę nawrócenia. 

1.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (21). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (1). 

10:00 W int. Kazimierza z ok. 95. rocz. urodzin i prawnuka Kacpra z ok. 12. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą 

opiekę Bożą nad całą rodziną. 

Konc. W int. mamy i babci Zofii Czaja z podziękowaniem i prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

11:30 W int. Mateusza z ok. 30. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

Sakrament chrztu św.: Adam Płoszczyca. 

17:30 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (4). 

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 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na XXV Niedzielę Zwykłą 

24. września 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 24.9-1.10.2017 
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

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

spotkanie Bractwa Pisma św. 

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

Najświętszego Sakramentu w intencji dzieci i młodzieży – zapraszamy. 

W tym tygodniu rozpoczynamy spotkania dla kandydatów do bierzmowania w 

następującym porządku: 

we wtorek rok pierwszy katechumenatu: godz. 18:00 klasy 6 SP, godz. 

19:00 klasy 7 SP – prowadzi o. Lotar 

w środę rok drugi katechumenatu: godz. 18:00 klasy 2 Gimnazjum, godz. 

19:00 klasy 7 SP – prowadzi o. Igor 

w czwartek rok trzeci katechumenatu: godz. 18:00 klasy 3 Gimnazjum oraz 

dorośli – prowadzi o. Lotar. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka ministrantów i 

kandydatów.  

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

18:30 w kościele pierwsze spotkanie rodziców dzieci komunijnych. W salkach 

spotkanie młodzieży. 

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

Bożej. 

W przyszłą niedzielę rozpoczną się nabożeństwa różańcowe. O godz. 18:30 

Godzina Uwielbienia i dziękczynienia za miesiąc adoracji Najświętszego 

Sakramentu, którą poprowadzi zespół Ad Maiorem Dei Gloriam z Gliwic-

Brzezinki. Serdecznie zapraszamy do modlitwy dziękczynienia i śpiewu 

uwielbienia ku czci Jezusa Eucharystycznego. 

Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na remont placu 

kościelnego w kwocie 4261,86 zł. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego – zapraszamy nowych 

czytelników do zapoznania się z tygodnikiem katolickim. 

Czyńmy każdego dnia ważnymi i pierwszymi sprawy związane z Królestwem 

Bożym, niech wspiera nas w tym błogosławieństwo Boże. 

MODLITWA O POKÓJ 
Na całym świecie trwają dziesiątki konfliktów. Wiele z nich już dawno 

wymknęło się spod kontroli. Cierpią niewinni ludzie, krzywdzone są kobiety i 

dzieci. Jak nigdy potrzebujemy wspólnej modlitwy o pokój. Te słowa znanego 

trapisty są wołaniem o pomoc. 

Tomas Merton słynął z przenikliwości, która była owocem jego kontemplacji i 

zachwytu nad Bogiem. Był mistykiem i duchowym nauczycielem. Pomódl się 

słowami jego modlitwy o pokój: 

„Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i 

Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego 

współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. 

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród 

zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa 

się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją 

obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. 

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. 

Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i 

zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla 

zguby dzieci naszych dzieci. 

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i 

nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie 

zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas 

wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. 

Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz 

pokoju”. Amen. 

WIECZÓR CHWAŁY – CZYLI MODLITWA UWIELBIENIA 

Uwielbienie Boga jest skoncentrowaniem się na Nim, a nie na naszych 

sprawach i potrzebach. Uwielbiać, to modlić się, nie prosząc o nic, nie mówić 

Bogu, czego potrzebujemy, nawet nie przepraszać – ale mówić Bogu 

komplementy. 

Modlitwa uwielbienia jest trudną formą modlitwy. W niej to nie my jesteśmy 

ważni, nie nasze sprawy i potrzeby są w centrum uwagi. Stajemy przed Panem i 

koncentrujemy się na Nim. Abstrakcyjne? Trochę tak. Dziękowanie Bogu 

zrozumieć i czynić jest łatwiej – zwłaszcza, gdy dostrzegamy dobro, które mamy, 

gdy zauważymy, jakim cudem jest nasze życie i jak wiele każdego dnia 

otrzymujemy. Dziękujemy Bogu za nas, za ludzi, których stawia nam na drodze, 

za różne wydarzenia, za nasze talenty, które możemy rozwijać, za trudne sprawy, 

które czegoś nas uczą. W modlitwie uwielbienia nie skupiamy się na tym, co my 

mamy, jacy jesteśmy i co czujemy. Uwielbienie jest formą modlitwy, w której 

człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem, „wysławia Go dla 

Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego 

że ON JEST. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, 

który jest ich źródłem i celem” (KKK 2639). 

Uwielbienie jest jak mówienie komplementów, opisywanie, jaki jest Bóg. 

Uwielbiamy Boga w Jego cechach, ale też w tym wszystkim, co stworzył. 

Zachwycamy się tym, jaki jest i jak działa. Ale jak to czynić, skoro tak niewiele o 

Nim wiemy? Poznając Boga. Im bliżej i lepiej znam kogoś, tym więcej potrafię o 

nim powiedzieć, tym więcej w nim dostrzegam. 

Chyba każdy z modlących się ma doświadczenie, że Pan nie zawsze 

wysłuchuje modlitw tak, jak my tego chcemy. Za niektóre sprawy modlimy się 

latami, ucząc się cierpliwości. Ci, którzy uczą się modlitwy uwielbienia wiedzą, 

że gdy przestajemy tylko prosić, a zaczynamy uwielbiać Boga, gdy 

koncentrujemy się na Nim, a nie na tym, czego nam brakuje, Pan działa w 

naszym życiu cuda. Tak jakby mówił: „Przestań wreszcie gadać, jak Ci źle, 

zobacz, ja jestem, wiem. Zaufaj mi”. 

Niesamowitym przykładem modlitwy uwielbienia jest fragment z Dziejów 

Apostolskich, gdy Paweł i Sylas pobici, zakuci w dyby, zostali zamknięci w 

więzieniu. Mieli prawo zwątpić, załamać się, a zaczęli w nocy modlić się i 

uwielbiać Boga. Wtedy Bóg zesłał trzęsienie ziemi – otworzyły się w więzieniu 

wszystkie drzwi, z wszystkich więźniów opadły kajdany, nie tylko z Pawła i 

Sylasa Może, gdy my zaczniemy uwielbiać, Bóg uwolni nas z lęku, egoizmu, 

myślenia tylko o siebie. Uwolni nie tylko nas, ale też naszych bliskich? Czy 

potrafimy modlić się bezinteresownie, po prostu trwać przy Bogu, który kocha? 

Zarezerwuj czas, przyjdź, uwielbij Boga - niedziela 1.10.2017, godz. 18:30. 

INTENCJE MSZALNE 24.9-1.10.2017 

24.9.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (24). 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (14). 

10:00 Za ++ tatę Józefa Dominik z ok. urodzin, mamę Wiktorię oraz dziadków z obu stron. 

Konc. Za + Kazimierza Śliwka w 30. dzień po śmierci. 

11:30 Za ++ Bogdana Krzep w 5. rocz. śmierci i Hieronima Kubica. 

Konc. Za + Herberta Janotta w 15. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Maja Chodola, Maria Grzondziel, Hanna Hajder, Lena Komenda i 

Maja Komenda. 

17:30 Za + Włodzimierza Pec w 30. dzień po śmierci. 

25.9.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (25). 

17:30 Do NSPJ w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę zdrowia dla matki i dziecka oraz o 

szczęśliwe rozwiązanie. 


