
24.9.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (15). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (24). 

17:30 Za ++ tatę Józefa Dominik z ok. urodzin, mamę Wiktorię i dziadków z obu stron. 

Konc. Za + Lucynę Błyszczak – int. od uczestników pogrzebu. 

25.9.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (16). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (25). 

17:30 Za ++ męża Józefa Wysockiego i z rodzin z obu stron, aby Bóg przyjął ich do swojego 

Królestwa. 

26.9.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Anny i Rafała Kubec z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie – int. od 

Żanety Wąsik 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (26). 

17:30 Za ++ syna Marka Niemiec oraz z rodziny. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (17). 

27.9.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA 

7:00 Za ++ Józefę i Antoniego Kucharskich. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (18). 

17:30 Za ++ Marię w rocznicę śmierci oraz z rodziny Szuper. 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (27). 

28.9.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (19). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (28). 

17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

29.9.2018 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (20). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (29). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sara Gliklich i Marcin Szymczak. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. W int. dziękczynnej Bogu i za życzliwe osoby, które modliły się i uprosiły u Boga 

łaskę zdrowia dla Ludwiki Kaliciak. 

30.9.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Jadwigę i Wacława Rusak. 

10:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (21). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (30). 

11:30 Za ++ Hieronima Kubicę i Bogdana Krzep. 

Konc. Balińskiego. 

Sakrament chrztu św.: Oliwia Auer, Zofia Klarenbach, Anastazja Kowalczyk, Stefania 

Legeżyńska, Maria Potempa, Lena Wronakowska. 

17:30 Za + męża i ojca Władysława Grochot w 1. rocz. śmierci. 

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 Piątą Niedzielę Zwykłą 

23. września 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 23-30.9.2018 

Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory Niedzielne. 

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

Sakramentu w int. rodzin naszej parafii. 

W tym tygodniu rozpoczynamy spotkania dla kandydatów do bierzmowania w 

następującym porządku: 

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

w środę o godz. 18:00 rok drugi katechumenatu: klasy 7 SP 

w czwartek o godz. 18:00 rok trzeci katechumenatu: klasy 8 SP, 3 Gim 

oraz dorośli. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi, o godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

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

kościele pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych. Prosimy o 

przyniesienie deklaracji oraz wskazanych dokumentów. W salkach w tym czasie 

spotkanie młodzieży oraz RMF. 

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

W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się podziękowanie za trud 

wszelkiej pracy, za tegoroczne żniwa oraz za chleb powszedni. W tym dniu o 

godz. 20:00 modlitwa uwielbienia kończąca miesiąc adoracji Najświętszego 

Sakramentu, którą poprowadzi zespół „Ad Maiorem Dei Gloriam” z Brzezinki. 

Serdecznie zapraszamy do dziękczynienia Bogu. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego oraz kalendarze na rok 

2019 w cenie 5 zł. 

Prośmy, by Sakramentalna Obecność Jezusa pośród nas oraz 

błogosławieństwo, którego nam udziela, skłaniała wszystkich ludzi do postawy 

wdzięczności i wielbienia Boga. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

Dnia 29 września w Kościele katolickim obchodzone jest Święto 

Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. To dobry pretekst, aby przybliżyć owe 

postacie. 

Święty Michał, nazywany księciem aniołów, uważany jest za dowódcę wojsk 

anielskich, walczących ze złem. Dlatego jest patronem żołnierzy i policjantów. 

W malarstwie i ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i 

paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są 

najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego 

atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, waga, szatan 

w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - Któż 

jak Bóg. 

Święty Gabriel jest patronem radia i telewizji, ponieważ był Bożym 

Posłańcem do ludzi. To on przekazał Maryi wieść, że urodzi Dziecię Jezus. Jest 

również aniołem zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. 

Gabriel sprawuje władzę nad rajem. W malarstwie i ikonografii św. Gabriel 

Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z 

nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach 

ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie 

ulubioną sceną, w której jest przedstawiany to Zwiastowanie. Niekiedy 

przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut 

służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki. 

Święty Rafał uzdrowił wielu ludzi, dlatego wielu też prosi o jego 

wstawiennictwo. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał 

Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór 

Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, 

pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy. W 

malarstwie i ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec 

bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: 

krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim 

ukazywany jest z berłem i globem. 

Modlitwa do Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele! 

Wspomagaj nas w walce, 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 

bądź nasza obroną. 

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 

Szatana i inne złe duchy, 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 

mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

JEŚLI KTOŚ CHCE BYĆ PIERWSZYM, 

NIECH BĘDZIE OSTATNIM ZE WSZYSTKICH I SŁUGĄ WSZYSTKICH. 

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, 

który z nich jest ważniejszy. 

Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą 

wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Pycha bierze się z oceniania, 

wartościowania i porównywania. Jest egoizmem, skoncentrowaniem na sobie, 

fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam samych siebie stawiać wyżej, bliźnich 

zaś niżej, niż jest w rzeczywistości. Ponieważ pycha wynika z błędnego sądu, 

zaliczyć ją należy do dewiacji intelektualnych. Rozumowy charakter pychy 

ujawnia się w polskim słowie „zarozumiałość”. Nadęty i zadufany w sobie jest 

ten, kto za bardzo „wierzy w swoją wielkość”. 

Pycha może rzutować na wszystko, co robimy. Pyszałek (dzisiaj 

nazwalibyśmy go raczej megalomanem) słucha podszeptów zazdrości, uznając, 

że należy mu się coś, co posiada ktoś inny, i że dlatego trzeba tego kogoś 

„ściągnąć w dół”. Wybucha gniewem, który, z pozycji własnej wyższości, uznaje 

za słuszny. Poddaje się chciwości będącej odpowiedzią na wygórowane 

oczekiwania. Pycha objawia się w obżarstwie, rozwiązłości, będących brakiem 

umiaru i szacunku dla dóbr oraz innych ludzi. Przejawia się wreszcie w lenistwie, 

które zapewnia nas, że nie musimy się wysilać, bo nic nie umniejszy naszej 

wielkości. Także brak punktualności może wypływać z lenistwa lub, jako 

lekceważenie czekającego, wprost z pychy. Wkrada się we wszystkie zakamarki 

stosunków międzyludzkich, niweczy porozumienie w przyjaźni, nie pozwala 

przyjąć rady, przyznać się do błędu i do niewiedzy. Z pychą wiąże się też 

wybujałą potrzebę niezależności. 

Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu 

siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na 

modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu. 

INTENCJE MSZALNE 23-30.9.2018 

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 Ciozaka 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. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Franciszek Machnik. 

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. 


