
INTENCJE MSZALNE 14-21.1.2018 

14.1.2018 NIEDZIELA – DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za + Mariannę Roszkowską w 8. rocz. śmierci i Mieczysława w miesiąc po śmierci 

oraz za ++... 

10:00 Za ++ Danielę i Mieczysława Broda. 

11:30 Do Bożej Opatrzności w int. Celiny i Jarosława oraz ich dzieci z podziękowaniem za 

wiele otrzymanych łask i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha 

Świętego i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ męża Jana Remiszewskiego, rodziców Anielę i Piotra oraz o łaskę zdrowia dla 

Zofii. 

Konc. Za ++ Danutę i Józefa Dyrkacz i rodziców z obu stron o łaskę nieba. 

Sakrament chrztu św.: Cornelia Nowak Szady. 

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

17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (5). 

15.1.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (6). 

17:30 Za + Rutę Skoberla – int. od uczestników pogrzebu. 

16.1.2018 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. BERARDA I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (7). 

17:30 Do NSPJ za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę 

zdrowia dla matki i dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 

Konc. Za + Mieczysława Roszkowskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

17.1.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA 

7:00 W int. Magdy z prośbą o błogosławieństwo Boże i szczęśliwy przebieg operacji. 

Konc. Za + Norberta Nowaka – gregorianka (8). 

17:30 Za + Mariana Lichockiego – int. od uczestników pogrzebu. 

18.1.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (9). 

17:30 Za + Mieczysława Roszkowskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za ++ Karola Kotmann oraz z rodzin Wysockich, Łuć i Tabacznik. 

19.1.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (10). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Józefa Donat w 1. rocz. śmierci. 

20.1.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SOBOTĘ 

7:00 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (11). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Leszka Furman o Miłosierdzie Boże i szczęście wieczne – int. od rodzin 

Kwiatkowskich i Mirskich. 

Konc. Za + Czesława Oleksika w 5. rocz. śmierci. 

21.1.2018 NIEDZIELA – TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + Franciszkę Podwórną. 

10:00 Za + Czesławę Brusik w 1. rocz. śmierci. 

11:30 W int. Henryka Milka z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Janusza Skoczylasa – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Aleksandra Sikorskiego w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

17:30 Za + Norberta Nowaka – gregorianka (12). 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Drugą Niedzielę Zwykłą 

14. stycznia 2017 roku 

Rok Ducha Świętego 
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.1.2018 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was 

jest, a którego macie od Boga? Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 

Dziś po mszy św. o godz. 10:00 z Jasełkami wystąpią dzieci z przedszkola 

Irysek. O godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, RMF i sympatyków duchowości 

franciszkańskiej. O godz. 17:00 nabożeństwo kolędowe. 

W poniedziałek zakończenie Kolędy w parafii. Plan kolędy na ostatnie dni: 

dziś ulice: Robotnicza numery nieparzyste 3-15a i parzyste 6-14, W. Pola oraz 

kolęda uzupełniająca; 

poniedziałek 15.1 ulice: Robotnicza numery parzyste 16-20 oraz nieparzyste 

17-31, J. Baildona i Odlewników. W tym dniu zakończenie Kolędy w parafii. 

We wtorek o godz. 17:00 w siedzibie GCOP spotkanie w sprawie budżetu 

obywatelskiego na rok 2019. Zapraszamy mieszkańców dzielnicy. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie 

ministrantów. 

W piątek o godz. 14:30 wyjazd organizowany przez Caritas parafii do Teatru 

w Cieszynie na Jasełka. Cena biletu wraz z przejazdem 50,00 zł. Powrót ok. 

godz. 22.00. Są jeszcze wolne miejsca. O godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca 

Pana Jezusa. O godz. 18:30 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci 

komunijnych. W tym czasie w salkach spotkanie młodzieży oraz grupy RMF. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, o godz. 17:00 nabożeństwo do Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę zbiórka na remont placu kościelnego. O godz. 16:30 w 

kościele charytatywny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Ad 

Maiorem Dei Gloriam z Brzezinki. Ofiarą będzie można wesprzeć Nikodema 

dotkniętego zespołem Aperta. 

Parafianom i Gościom życzymy obfitości łask Bożych i darów Ducha 

Świętego. Prośmy, by błogosławieństwo Boże spoczęło we wszystkich domach 

rodzin naszej parafii. 



Żegnamy parafian: Barbara Barańska (1956). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju. Amen. 

NA KARNAWAŁ TRÓJKA ŚWIĘTYCH, KTÓRZY POKAZUJĄ, ŻE CHRZEŚCIJANIN NIE 

MOŻE TRACIĆ POCZUCIA HUMORU 
To samozaparcie i gorliwość na modlitwie doprowadziły wielu osób do 

wyniesienia na ołtarze. Święci odrzucali rozrywkę, uciechy i zabawy… 

Naprawdę? W rzeczywistości wielu świętych zasłynęło swoimi żartami i 

poczuciem humoru. Oto trzy krótkie historie z życia świętych, które z pewnością 

wywołały uśmiech na twarzy badaczy do spraw kanonizacyjnych: 

Święty Filip Neri – radosny święty 

Bez wątpienia Filip Neri jest mistrzem praktycznych żartów. Bywało, że 

pokazywał się w domu swojego parafianina z wpół ogoloną brodą, oprócz tego 

jego homilie miały dość zabawny wydźwięk. 

Pewnego dnia do jego parafii przybył jeden z ważniejszych biskupów. Był on 

przyzwyczajony do powagi i stoickiego spokoju z racji swojego urzędu. Aby 

rozluźnić atmosferę w trakcie Mszy świętej, Filip podczas swojego kazania 

popełniał każdy możliwy błąd w wymowie - nawet tych najprostszych słów. 

Wierni byli zmieszani, nie wiedzieli, czy mają się śmiać, czy przemilczeć tę 

sytuację. Z pewnością jeszcze kilka dni po Mszy Filip nie umiał powstrzymać się 

od śmiechu, gdy przypominał sobie miny słuchających go ludzi. 

Święta Scholastyka 

Święty Benedykt, założyciel zakonu benedyktynów był bratem świętej 

Scholastyki. Po rozeznaniu swojego powołania do życia zakonnego oboje 

odwiedzali się nawzajem raz do roku i wspólnie spędzali cały dzień na modlitwie 

i adoracji. Oprócz tego dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wiary. 

Gdy Benedykt kończył obiad i zaczynał się przygotowywać na powrót do 

klasztoru, Scholastyka prosiła go, by został na dłużej. On jednak odmawiał, a 

przy wychodzeniu Scholastyka zatrzymała go i powiedziała: „Błagam cię. Nie 

zostawiaj mnie tutaj samej na noc. Zostań, byśmy mogli do rana rozmawiać o 

radości, która czeka na nas w Niebie”. Benedykt odpowiedział: „O czym ty do 

mnie mówisz? Pod żadnym pozorem nie mogę spędzić nocy poza moim 

klasztorem”. 

Scholastyka nie poddawała się. Zaczęła się modlić i upadła na stół. Legenda 

mówi, że w momencie, gdy podniosła głowę, rozpoczęła się gwałtowna burza z 

błyskawicami i powodzią. Była ona na tyle silna, że nikt nie mógł spokojnie 

wyjść poza dom. 

Wtedy Benedykt powiedział siostrze: „Niech Bóg się nad tobą zlituje. 

Dlaczego to zrobiłaś?”. Ona odpowiedziała: „Widzisz, prosiłam cię o coś, a nie 

chciałeś mnie słuchać, dlatego zwróciłam się do Boga i on mnie wysłuchał. A 

teraz już możesz sobie iść. Zostaw mnie i wracaj do klasztoru. 

Pogoda nie poprawiała się, więc Benedykt musiał zostać przez resztę nocy u 

swojej siostry. I tak za sprawą Boga Ojca, Scholastyka pokrzyżowała plany 

swojego brata. 

Święty Jan Bosko 

Ksiądz Jan Bosko był wzorem dla wielu młodych. Gorliwie przygotowywał 

ich do sakramentów i pomagał im prowadzić szczęśliwe i święte życie. Przyjaźń 

z młodymi doprowadziła go do opanowania wielu „nieprzyzwoitych” 

umiejętności (takich jak żonglerka, akrobatyka i magiczne sztuczki). Metody 

jego ewangelizacji znacznie wyróżniały się na tle innych ewangelizatorów. To 

doprowadziło do sytuacji, że kilku jego znajomych księży zaprowadziło go do 

szpitala dla obłąkanych. 

Gdy kapłani przyszli do niego z koniem i powozem, Jan już wiedział o ich 

intencjach. Poczekał, aż dwóch księży grzecznie wejdzie do powozu i gdy 

przyszła jego kolej, zamknął drzwi, uderzył konie i krzyknął: „Do przytułku! 

Jadą oczekiwani!”. 

Oto kilka jego ważnych myśli: 

Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie 

każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym. 

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać - to najlepsza 

filozofia. 

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, 

potrafi sprawić, że znów wraca radość.  

Szatan boi się ludzi radosnych. 

Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie 

dobrym polega na posiadaniu woli poprawy. 

Odpoczniemy w niebie. 

Smutny święty to żaden święty. (Za DEON.pl). 

O co więc chodzi? Na pewno nie to, że chrześcijanie powinni przez cały rok 

chodzić w workach pokutnych, pościć, posypywać swe głowy popiołem i unikać 

wszelkich przyjemności. Nie ma też nic złego w tym, iż przez pewien czas w 

roku je się nieco więcej, wykwintniej i smaczniej czy też praktykuje się inne 

moralnie dozwolone rozrywki. Wszak jak mówi Księga Koheleta: "Jest czas 

płaczu i czas śmiechu". Jeśli karnawał ma istnieć, to powinien być czasem 

dobrej, niewinnej i stroniącej od niebezpieczeństwa grzechu, umiarkowanej 

zabawy, radości i wesołości. Nie zaś okresem, w którym zawiesza się moralne 

standardy, po to, by po dniach hulanek, szaleństw i swawoli, iść do kościoła i dać 

sobie posypać głowę popiołem. 

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

