
11.9.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (2). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (11). 

17:30 Za + Zuzannę Hryniewicz w 16. rocz. śmierci z prośbą o łaskę Bożego Miłosierdzia. 

Konc. Za ++ Helenę i Bolesława Tyrcha o łaskę nieba oraz w pewnej intencji. 

12.9.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I 

MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ, PATRONKI DIECEZJI 

7:00 Za ++ dziadków Wawrzyńca i Teresę i ich dzieci, Wincentego i Zofię, Władysława i 

Stanisława, Salomeę i Anielę. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (3). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (12). 

8:15 W int. dzieci i młodzieży, nauczycieli i katechetów Szkoły Społecznej z 

podziękowaniem za opiekę Bożą podczas wakacji i z prośbą o dary Ducha Świętego na 

nowy rok szkolny i katechetyczny. 

17:30 Za ++ Andrzeja Kopiec oraz z rodzin Biernat, Giecołd i Juraszków. 

13.9.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (4). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ Jadwigę, Włodzimierza i Zbigniewa Sroślak o spokój ich dusz. 

Konc. Za + Jerzego Wacek w 30. dzień po śmierci. 

14.9.2018 PIĄTEK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (5). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (14). 

17:30 W int. mamy Bożeny Zawadzkiej o opiekę Bożą i cierpliwość w chorobie. 

Konc. Za + Małgorzatę Chodola – int. od siostry Bogusławy z rodziną. 

15.9.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ 

7:00 Za + Mieczysława Wańczyk w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (6). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (15). 

17:30 W int. Aleksandra z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. Za + Stanisława Dziekan w 2. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Józefa Mularczyk w 21. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

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

Bielawskiego. 

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

oraz pokrewieństwo o łaskę życia wiecznego. 

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 Trzecią Niedzielę Zwykłą 

9. września 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 9-16.9.2018 

Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg! On sam przychodzi, by was zbawić! 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory Niedzielne. O godz. 17:30 msza św. z udziałem 

wspólnoty FZŚ. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

We wrześniu codziennie o godz. 20:00 do 21:00 zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Ofiarujemy ją w int. rodzin naszej parafii. 

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

ministrantów i kandydatów oraz Dzieci Maryi. 

W czwartek o godz. 18:00 fatimskie nabożeństwo różańcowe z procesją. 

Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej, które można przynieść do wieczora w 

środę. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży oraz RMF. 

W tym dniu przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Prosimy o 

przystrojenie krzyży misyjnego i przydrożnego. Jednocześnie dziękuję tym, 

którzy przez cały rok dbają o krzyże, tym samym manifestując wiarę i 

pobożność. 

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

W tym dniu o godz. 5:30 wyruszy autokarowa pielgrzymka na Górę św. Anny 

z racji obchodów kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania dorosłych, młodzież i dzieci. Koszt 

autokaru 25 zł. Powrót ok. godz. 22:30. 

W przyszłą niedzielę o godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Informujemy, że we wtorek 18. września o godz. 18:00 odbędzie się 

posiedzenie Rady Parafialnej. 

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

oraz III gimnazjum, rozpoczniemy w ostatnim tygodniu września. Zapraszamy 

dorosłych po 20 roku życia, którzy jeszcze nie przyjęli tego sakramentu, w celu 

przygotowania się i przyjęcia sakramentu dojrzałości na początku 2019 roku. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Sakrament ten konieczny jest do podjęcia zadań rodzica chrzestnego. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Niech Jezus Chrystus, który zbawił nas przez mękę i śmierć na krzyżu 

przyciągnie nas wszystkich do siebie i obdarzy łaską błogosławieństwa. 

Żegnamy parafian: Lucyna Błyszczak (1951). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

MODLITWA ADORACJI - ADORACJA EUCHARYSTYCZNA 

Gdy mówimy o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Rzeczywiście, wszystko, co można powiedzieć o 

adoracji, dotyczy specjalnie Eucharystii. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym 

miejscem wszelkiej adoracji, bo jest dla Kościoła ziemskiego i w porządku 

wiary, sakramentem rzeczywistej obecności Chrystusa, Syna Bożego, w pełni 

Jego Bóstwa i w pełnej prawdzie Jego cielesnego człowieczeństwa. 

Jeśli adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem 

w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia, 

to Eucharystia jest celebracją adoracji w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Apostołowie i ci, którzy zbliżali się do Jezusa, adorowali w Nim Tego, w którym 

mieszka cała pełnia: Bóstwo, na sposób ciała (Kol 2,9). 

Eucharystia jest odtąd sakramentem cielesnej obecności Syna Bożego pośród 

nas i naszym zadaniem jest tam Go adorować w najmocniejszym tego słowa 

znaczeniu. Adorujemy Tego, w którym, poprzez którego, i dla którego wszystko 

się stało; adorujemy Słowo Boże, które przybyło w naszym ciele. 

Celebracja i sakramentalna obecność wszystkich tajemnic Chrystusa – 

Eucharystia - jest w sposób całkowicie jedyny i najwyższy celebracją poddania 

się Jezusa Ojcu. Słowo stało się ciałem, cierpiało dla nas, stało się Eucharystią, 

ponieważ poddało się we wszystkim planowi miłości Ojca. Oto idę, abym 

spełniał Twoją wolę (Hbr 10,7). Taka jest cała tajemnica ofiary Chrystusa. 

Wszystko wypełniło się poprzez Niego, z Nim i w Nim. To dlatego nie 

możemy wejść w prawdziwą adorację inaczej, jak poprzez wejście w komunię z 

Jedynym Synem, czcząc Go równocześnie jako Boga i adorując wraz z Nim - 

doskonałym człowiekiem. Każda adoracja przechodzi poprzez Chrystusa i w 

Nim znajduje swoje wypełnienie. 

Jest też inny wymiar adoracji. To postawa całego Kościoła, który, uwielbia 

Go i uwielbia Ojca wraz z Nim w imieniu całej ludzkości. Kiedy adorujemy wraz 

z innymi, jest to szczególna łaska. Potrzebujemy tego, by się gromadzić jako 

ciało na wspólnej adoracji, gdzie obecność Pana jest wzmożona. 

Owocem adoracji w życiu jest najpierw wzrost nadprzyrodzonej wiary. Aby 

adorować, trzeba czynić akty wiary. Nie czujemy obecności Pana, nie widzimy 

Go. Aby adorować biały, okrągły kawałek chleba, trzeba naprawdę wierzyć 

słowu Chrystusa: „To jest Ciało Moje”. Wzrastając w tym akcie wiary, 

dochodzimy do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej. 

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, oczyszcza inteligencję, daje 

większą jasność w sprawach konkretnego życia, w problemach, które zdają się 

nie mieć nic wspólnego z Eucharystią - po prostu dlatego, że wszystko upraszcza, 

stawiając nas wobec ostatecznej rzeczywistości. 

Adoracja prowadzi do współczucia i miłości. Jeżeli w Eucharystii adorujemy 

Pana, który cierpiał, który był doświadczony każdą z naszych słabości, który 

przyszedł, by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić więźniów, nie 

możemy nie czynić jak On i stopniowo wchodzimy we współczucie. 

Adoracja eucharystyczna przemieni całe nasze życie przez tę osobistą, 

całkowitą bliskość z Panem. Adoracja będzie nas także uwalniać i uzdrawiać, bo 

to przecież ten sam Jezus, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, jest 

osobiście obecny w Eucharystii. 

Adoracja przygotowuje nas również do życia wiecznego, bo w Eucharystii 

adorujemy Tego, który chodził drogami Galilei, cierpiał za nas, zmartwychwstał 

i żyje w niebie - Tego samego, którego ujrzymy w chwale, którego widok będzie 

naszym wiecznym nasyceniem. Adoracja przygotowuje nas do tego w sposób 

tajemniczy, bo poprzez wiarę daje nam widzieć Niewidzialnego, dotknąć 

Niezmiennego. Właściwością adoracji eucharystycznej jest zanurzenie nas w 

tajemnicy Trójcy. Chrystus, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego 

siebie jako nieskalaną ofiarę (Hbr 9,14), ofiarowuje nas wraz z sobą, w tym 

samym Duchu Świętym. Upodobanie, odpoczynek Ojca w swym Synu i w nas, 

to również Duch Święty. (O. Albert-Marie de Monleon, Il est vivant, przekł. A. Homan). 

INTENCJE MSZALNE 9-16.9.2018 

9.9.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + Mariana Wojtal w 40. rocz. śmierci, żonę Marię i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (9). 

Konc. Za + Jana Stebel – gregorianka (30). 

10:00 W int. Katarzyny i Radosława i ich dzieci, Kazimiery, Kazimierza i Dariusza z 

podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże. 

Konc. Do Anioła Stróża w int. Mateusza Malcherczyka z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o 

dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

11:30 W int. Angeliki i Rafała Chirowskich z ok. 11. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogi i z 

prośbą o dalszą Jego opiekę i potrzebne dary dla małżonków i ich dzieci. 

Konc. W int. Gabrieli Wojtynek z ok. 9. rocz. urodzin z podziękowaniem i prośbą o opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. Za + Danielę Halotę w 9. rocz. śmierci o dar nieba. 

10.9.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (1). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (10). 

17:30 Za + Danutę Rosa w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Helenę, Józefa, Roberta i Mariusza Głodniok. 


