
18.9.2018 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI 

7:00 Za + Ewę Drobiec w 3. miesiąc po śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (9). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (18). 

17:30 Za ++ Elżbietę, Stanisława, Adama, Marię i Irenę Januszewskich. 

Konc. Za ++ rodziców Janinę i Jana Trzaska, męża i jego rodziców. 

19.9.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU, PREZBITERA 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (10). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (19). 

17:30 W int. Aleksandry Radzioch z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie i z prośbą o opiekę Matki Bożej dla matki 

Doroty i dziecka Szymona. 

20.9.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KOREAŃSKICH ANDRZEJA, 

PAWŁA I TOWARZYSZY 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (11). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (20). 

17:30 W int. Jolanty i Grzegorza Grajner z ok. rocznicy ślubu z podziękowaniem Bogu i z 

prośbą o Jego błogosławieństwo i łaski w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za + Piotra Kortylewskiego w 30. dzień po śmierci. 

21.9.2018 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (12). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (21). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego w int. Joanny oraz w pewnej intencji. 

Konc. Za + Józefa Zemlak w 30. dzień po śmierci. 

22.9.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (13). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (22). 

15:00 Sakrament chrztu św.: Gabriel Mandok. 

17:30 Za + Karinę Galant w 6. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków o łaskę nieba. 

23.9.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Marię i Jana Przeworskich, Teklę i Stanisława Kaliciak, syna Tadeusza, brata 

Stanisława i pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (14). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (23). 

10:00 W int. Arkadiusza Ciozak z ok. 45. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i łaski na kolejne lata życia 

Konc. Za + Iwonę Przykutę. 

11:30 W int. Magdaleny i Grzegorza Świder z ok. 20. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

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

Konc. Za + Zofię Milka w 3. rocz. śmierci. 

17:30 W int. Janusza Juśków z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski od Boga i z 

prośbą o Jego dalsze błogosławieństwo i łaskę zdrowia. 

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 Dwudziestą Czwartą Niedzielę Zwykłą 

16. września 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.9.2018 

Jezus pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? 

Odpowiedział Piotr: Ty jesteś Mesjasz. 

Dziś kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. O godz. 17:00 

Nieszpory Niedzielne. 

We wrześniu codziennie od godz. 20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu w int. rodzin naszej parafii. 

We wtorek o godz. 18:00 w klasztorze posiedzenie Rady Parafialnej. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi, o godz. 19:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, o godz. 18:30 

spotkanie młodzieży oraz RMF. 

W tym dniu o godz. 22.00 koncertem „Jakubowy dar” Gabrieli Blachy w 

Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II rozpocznie się nocna piesza pielgrzymka 

do Rud Raciborskich. Zakończenie o godz. 9.00 Mszą Świętą w Sanktuarium 

Matki Bożej Pokornej. Serdecznie zapraszamy młodzież i wszystkich chętnych 

do wyruszenia na pielgrzymi szlak. O godz. 10.15 powrót autokarem do Gliwic. 

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

Przygotowanie do bierzmowania, obowiązkowe dla dzieci klas VI, VII, VIII 

oraz III gimnazjum, rozpoczniemy w ostatnim tygodniu września. Informujemy 

dorosłych po 20 roku życia, którzy nie przyjęli sakramentu dojrzałości, by 

zgłosili się w celu przygotowania i przyjęcia sakramentu koniecznego do 

podjęcia zadań rodzica chrzestnego na początku 2019 roku. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego oraz kalendarze na rok 

2019 w cenie 5 zł. 

Niech św. Stanisław Kostka, patron Polski, dzieci i młodzieży, wstawia się u 

Boga za naszą Ojczyzną, rządzącymi oraz nami wszystkimi, byśmy każdego dnia 

szukali zgody, jedności i pokoju. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ROKU KU JEGO CZCI 

PATRON POLSKI, DZIECI I MŁODZIEŻY – SŁÓW KILKA 

Doroczną pamiątkę św. Stanisława Kostki Kościół w Polsce obchodzi 18 

września jako święto patronalne dzieci i młodzieży, by na progu nowego roku 

szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

Szkolny bohater: do czternastego roku życia nie mógł nim być – uczył się w 

domu. Dobrze sytuowany, wyjechał z bratem do Wiednia, by kontynuować 

naukę w szkole jezuickiej. Był trochę do tyłu, bo wiedza zdobyta w domu 

rozmijała się z tamtejszymi wymaganiami. Nie poddawał się jednak i tak 

cierpliwie nadganiał, aż przegonił większość rówieśników. 

Również jeśli chodzi o życie duchowe. Oddalał się od kolegów, a oni od 

niego. Coraz bliższy Bogu a coraz dalszy światu stawał się obiektem szykan. Nie 

chciał być wyrzutkiem i starał się pogodzić szkolne życie i pokutnicze 

umartwienia, co nie bardzo mu się udawało. 

W 1565 r. zapadł na ciężką chorobę, w której widział już drzwi do lepszego 

świata. Właściciel stancji w której mieszkał Kostka miał jakieś ale do 

katolickiego księdza i nie chciał go wpuścić do umierającego chłopca. U 

Stanisława zaczęli więc pojawiać się święci, m. in. sama Maryja Panna z małym 

Jezusem, którego mógł nawet potrzymać w objęciach. Wróciła mu Ona zdrowie i 

kazała zostać jezuitą. Ale do tego potrzebna była zgoda opiekunów, a Maryja 

zapomniała dać mu zaświadczenie. A jego rodzice nie kwapili się, by oddać syna 

w mury klasztorne. Wręcz przeciwnie. 

Tu zaczyna się wielka przygoda, pełna poświęcenia droga do realizacji 

zamysłów Bożych. Kostka postanawia uciec. Ponieważ po wizycie świętych, był 

już jak nowo narodzony, razem ze swoim przewodnikiem duchowym, zaczął 

obmyślać plany ucieczki. Celem był Rzym. Ścigany przez brata Stanisław 

wylądował najpierw w klasztorze w Dylindze, gdzie był na próbie jako pomagier 

w kuchni i sprzątacz. Ostatecznie nie przyjęto go bojąc się zemsty rodziców. 

Dano mu w rękę list z rekomendacją i krzyż na drogę do Rzymu. 

Po długiej drodze dotarł tam i znalazł się w nowicjacie. Był przeszczęśliwy, 

czego nie da się powiedzieć o jego ojcu, który ostro karcił go w liście. Jednak 

Stanisław zripostował tacie, że to wielka łaska, że Bóg raczył przyjąć na służbę 

jego syna. 

Dokonał życia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tak jak o 

to prosił w modlitwach do św. Wawrzyńca. Tego dnia krew popłynęła z jego ust 

a czoło pokrył zimny pot. Jego oblicze zmieniło się tuż przed śmiercią, kiedy 

ujrzał Matkę Boską w otoczeniu dziewic. Miał wtedy osiemnaście lat. Kiedy 

otworzono trumnę, by pobrać relikwie, ciało wyglądało jak w dniu śmierci. 

Czemu święty: Nie mógł się porozumieć z kolegami w szkole, za to wśród 

jezuitów doczekał się wielkiego szacunku. Wyrażało się to w niespotykanej 

ceremonii pogrzebowej, w której m. in. całowano jego ciało. Patron młodzieży 

polskiej. Żył krótko, ale za to jak! Uciekinier i mistyk, który szczerym 

przylgnięciem do Chrystusa przeobrażał życie innych. Jego wspaniała, ale tak 

krótka obecność na tym świecie skłania do refleksji nad tym, jak 

wykorzystujemy czas dany nam na ziemi. 

Patron Polski, polskiej młodzieży przemawia i dziś nie tylko do młodych, ale 

również do tych nieco starszych. Trzeba tylko na nowo odkryć jego przesłanie. 

Jest to ważne zwłaszcza w Roku św. Stanisława Kostki, który został ogłoszony 

przez naszych biskupów z racji 450. rocznicy jego śmierci, oraz w roku 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Owo niestarzejące się przesłanie przemawia z marmurowej rzeźby św. 

Stanisława znajdującej się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Wiecznym 

Mieście. Nad nią widnieje obraz umiłowanej przez naszego rodaka Matki Bożej, 

która obsypuje go różami. Ten widok tak zapamiętał Cyprian Kamil Norwid: 

„Jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci: 

Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie, 

Upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię”. 

Św. Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, podczas nawiedzenia 

relikwii św. Stanisława powiedział: „Jego krótka droga z Rostkowa na 

Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, 

do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość”. 

„Niech św. Stanisław uczy Was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, 

ale zdolnością rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i 

życia. Niech Was uczy szukać zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem” - 

napisał papież do biskupa płockiego Piotra Libery w 450. rocznicę śmierci św. 

Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Franciszek wskazał, że święty 

może być dla młodych w Polsce wzorem dążenia do prawdziwego szczęścia. 
INTENCJE MSZALNE 16-23.9.2018 

16.9.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Annę Jankowską i Karola Linek o łaskę nieba. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (7). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (16). 

10:00 Za + Grzegorza Najder w 13. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ Krystynę Tatysiak, Irenę Kustra i Zygmunta Skuczyńskiego. 

11:30 W int. Stefanii z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Michała Woronowskiego w 3. rocz. śmierci, rodziców, teściów i Mariana 

Bielawskiego. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Zuzanna Sikora. 

17:30 Za ++ Antoniego Nowotyńskiego w rocz. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo 

oraz pokrewieństwo o łaskę życia wiecznego. 

17.9.2018 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO STYGMATÓW ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (8). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (17). 

17:30 Za + Anielę Miruk-Mirską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Marię Habzda w 30. dzień po śmierci. 


