
6.9.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów z podziękowaniem za czas wakacji 

oraz z prośbą o dary Ducha Świętego na nowy rok szkolny i katechetyczny. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (6). 

8:15 W int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów z podziękowaniem za czas wakacji 

oraz z prośbą o dary Ducha Świętego na nowy rok szkolny i katechetyczny – Szkoła 

Społeczna. 

17:30 Za + Kazimierę Śliwkę – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Włodzimierza Pec – int. od uczestników pogrzebu. 

7.9.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby 

życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 

za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość dla nich – int. 

od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Weroniki i Jacka Izydorczyk w 26. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. W int. Parafian szczególnie z ul. Modrzejewskiej. 

Konc. Za ++ męża Stanisława i rodziców z obu stron z prośba o łaskę nieba. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (4). 

8.9.2017 PIĄTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (8). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (5). 

17:30 Za ++ Mariana Wojtal w 39. rocz. śmierci, zonę Marię i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Jana Ćwiklińskiego w 8. rocz. śmierci o spokój duszy. 

9.9.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE BŁ. ANIELI SALAWY, DZIEWICY PATRONKI FZŚ W POLSCE 

7:00 W int. Angeliki i Rafała Chirowskich z ok. 11. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski 

od Boga i z prośbą o dalsze Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. W int. Franciszka Wyleżoł z ok. 7. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża na rozpoczynający się czas 

edukacji. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (9). 

17:30 Za + Tadeusza Kuderskiego w 4. rocz. śmierci i Pawła Gorzkowskiego w 10. rocz. 

śmierci. 

10.9.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA 

8:00 Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (10). 

10:00 W int. Katarzyny, Radosława, Bartosza, Tomasza, Zuzanny, Kazimiery, Kazimierza i 

Damiana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże. 

Konc. Za ++ Lesława Sajewicza w 7. rocz. śmierci, rodziców, siostrę z synami, Franciszkę, 

Józefa i Bronisławę Frydrych, syna Stanisława, Helenę Frydrych z córką i zięciem, 

Jana, Urszulę Wawocznych, Mariana Kruczka, Józefa Leśniaka i pokrewieństwo. 

11:30 Za wstawiennictwem NMP Nieustającej Pomocy w int. o. Tymoteusza z prośbą o 

wszelkie łaski potrzebne do prowadzenia parafii i o łaskę zdrowia. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 Za + Franciszkę Podwórną (6). 

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 XXII Niedzielę Zwykłą 

3. września 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 3-10.9.2017 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Dziś dziękujemy za Boże błogosławieństwo dla pracy ludzkiej i za owoce, 

które wydała ziemia. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

W miesiącu wrześniu, codziennie oprócz niedziel, na godz. 20:00 

zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą pragniemy ofiarować 

w intencji dzieci i młodzieży. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna a jednocześnie inauguracja roku 

szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i 

katechetów. Po mszy św. dzieciom pobłogosławimy przybory szkolne. 

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

komunią św. pod dwiema Postaciami. 

W piątek przypada święto Narodzenia N.M.P. tzw. Matki Bożej Siewnej. O 

godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 17:00 

nabożeństwo do Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, Młodzieży 

franciszkańskiej oraz sympatyków duchowości franciszkańskiej. 

W sobotę 16 września organizujemy parafialną pielgrzymkę na obchody 

kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego i procesję ze świecami na 

Górę św. Anny. Zapisy w zakrystii. Koszt 20zł. 

Witamy w naszej wspólnocie o. Igora, który pełnił będzie posługę 

duszpasterza i katechety i życzymy jemu Bożego błogosławieństwa w każdym 

dobrym dziele. Krótka biografia o. Igora w dzisiejszej Gazetce Parafialnej. Tam 

również apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława 

Gądeckiego, w związku z nawałnicami, jakie nawiedziły Polskę. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


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. 

Dziękujemy za złożone ofiary na remont placu kościelnego w kwocie 3695 zł. 

Dziękujemy również za pozdrowienia z wakacji. 

Prośmy dla nas o dar szacunku dla chleba powszedniego. Prośmy również o 

dary Ducha Świętego na rozpoczynający się nowy rok duszpasterski, szkolny i 

katechetyczny. 

Żegnamy parafian: Magdalena Borowiec-Stępień (1962), Krystyna Greniuch 

(1946), Józef Paprocki (1970), Jerzy Bartuś (1959), Władysław Daniec (1956), 

Teresa Cieślik (1937), Kazimiera Śliwka (1943), Włodzimierz Pec (1958). 

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

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO 

W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ 

W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych 

przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, 

którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i 

zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy 

ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne. 

Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla 

dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, 

której można udzielić w  ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska. 

Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 

(koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. 

Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie 

internetowej www.caritas.pl 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię, 

+Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

WITAMY NOWEGO OJCA W PARAFII 

Igor Maciej Rybak OFM urodził się 1.04.1985 roku w Głubczycach. Od 

urodzenia wraz z rodzicami mieszkał w Raciborzu. Posiada dwoje rodzeństwa: 

siostrę i brata. Po ukończeniu szkoły średniej i maturze wstąpił do Zakonu Braci 

Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. Ukończywszy postulat i nowicjat rozpoczął 

studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył w 

2012 roku święceniami kapłańskimi. Jako kapłan posługiwał w klasztorach w 

Kłodzku, oraz w Niemczech: w Grafrath i Gößweinstein. 

O. Igor imieniny obchodzi 5. czerwca. Witamy Ojca w naszej parafii i 

życzymy obfitości łask Bożych. 

Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi Twojej, 

aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom Twoim. 

Niech ją Twoje rosy i Twoje słońce, Twoje deszcze i Twoje pogody, 

i całe Twoje otoczenie powietrzne, sprawą i sposobem 

Tobie jednemu znajomym, użyźnią dla nas i rodzajną uczynią. 

Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrzności 

oddane: potem ludu Twego skropione. 

Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz. 

Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy: 

ale wielkością Boskich darów Twoich racz serca nasze 

do wdzięcznego opatrzności Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać. 

Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, 

Syna Twojego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, 

chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 3-10.9.2017 

3.9.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za + męża Wacława Gozdek w 29 rocznicę śmierci, syna Andrzeja, rodziców z obu 

str., ++ z rodziny Burzyńskich i Gozdków, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym. 

Konc. Za + Jerzego Bartusia – int. od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej 50. 

10:00 Za + Teresę Krawczyk – gregorianka (21). 

11:30 Z podziękowaniem za błogosławieństwo Boże we wszelkiej pracy a zwłaszcza za to, że 

ziemia wydała plony oraz z prośbą, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (3). 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Szymon Tomaszewski. 

17:30 W int. pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Gliwickiej na Jasną Górę z grupy biało-

niebieskiej. 

4.9.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Szczepana Kuchta z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże (Te Deum) 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (4). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (2). 

17:30 Za + Henryka Nowińskiego, aby dobry Bóg otworzył mu bramy nieba. 

5.9.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Grażynę Urbasek – gregorianka (5). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną (3). 

17:30 Za ++ Antoniego Radzioch i Józefa Daniek w 9. rocz. śmierci, aby miłosierny Bóg 

przyjął ich do królestwa niebieskiego. 

Konc. Za + Krystynę Greniuch w 30. dzień po śmierci, z prośbą do Miłosierdzia Bożego o 

radość życia wiecznego dla niej – int od koleżanek i kolegów z Energo-Projekt 

Gliwice. 


