
16.10.2018 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, PATRONKI ŚLĄSKA I NASZEJ 

PROWINCJI ZAKONNEJ 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (16). 

17:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II w 

40. rocz. jego wyboru na Stolicę Piotrową (Te Deum). 

Konc. W int. Prowincji Świętej Jadwigi z podziękowaniem Bogu za Jego łaski i z prośbą o 

dary Ducha Świętego dla Współbraci na czas wizytacji i Kapituły Prowincjalnej. 

Konc. W int. Małgorzaty z ok. 50. rocz. urodzin oraz Dagmary z ok. 28. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże. 

Konc. Za + Michała Kijewicza w 16. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny. 

Konc. Za + Stefana Nowaka w 11. rocz. śmierci. 

17.10.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (17). 

17:30 W int. Izydory Leroch z prośbą o łaskę uzdrowienia dla niej i dla całej rodziny. 

Konc. Za + męża Bolesława Kaczmarczyka w 16. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ Henryka Miśko w rocz. śmierci, jego rodziców Józefę i Władysława oraz 

Michalinę i Józefa Boryło. 

18.10.2018 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (18). 

17:30 Za + Ewę Drobiec w 4. miesiąc po śmierci o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za ++ męża Zenona Kujawskiego, rodziców i pokrewieństwo. 

19.10.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (19). 

Konc. Za + Genowefę Olsińską – int. od rodziny Kamińskich. 

17:30 Za + Małgorzatę Chodola – int. od siostry Urszuli z dziećmi. 

Konc. Za + Danielę Matkowską – int. od uczestników pogrzebu. 

20.10.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ rodziców Salomeę i Władysława, brata Zbigniewa, siostry Eugenię i Izabelę, 

bratową Szarlottę. 

12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Anna Lidner i Mariusz Głowacz. 

17:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła II w int. rodzin 

Srebrnych i Sierżant z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Irenę Superat z ok. imienin z prośbą o łaskę nieba. 

21.10.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 W int. Parafian. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągol. 

10:00 Za + Danielę Matkowską – int. od siostry Krystyny z rodziną. 

11:30 W int. Adriana Grajner z ok. 18. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

17:30 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (21). 

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 Ósmą Niedzielę Zwykłą 

14. października 2018 roku 

18. Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 14-21.10.2018 

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. 

Dziś Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Zespół Caritas rozprowadza kremówki papieskie oraz znicze Caritas. 

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. Przez cały miesiąc z wyjątkiem sobót i niedziel od godz. 

20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w int. naszej Ojczyzny oraz 

rodzin. 

Za co najmniej półgodzinną adorację lub za odmówienie różańca św. we 

wspólnocie zyskać można odpust zupełny i ofiarować go za siebie lub za 

zmarłych. 

We wtorek uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Śląska i naszej 

Prowincji Zakonnej. W tym dniu przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły 

na Stolicę Piotrową. O godz. 17:30 msza św. dziękczynna za dar życia i 

pontyfikatu św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to 

dziękczynienie. 

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 Świętego. 

W czwartek modlitwę różańcową poprowadzą członkowie Róż 

Różańcowych. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

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

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień 

Misyjny. 

Informujemy, że od wtorku przyjmować będziemy intencje mszalne na rok 

2019. Prosimy rezerwowanie terminów na przypadające w przyszłym roku 

jubileusze i rocznice rodzinne za żyjących oraz za zmarłych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Msze św. za poleconych 

zmarłych, poprzedzone modlitwami, odprawiane będą w dniach od 2 do 8 

listopada. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Święty Janie Pawle, patronie rodzin, oręduj za nami u Boga. 

PIĘĆ SZKODLIWYCH WYRAŻEŃ ZABÓJCZYCH DLA MĘSKIEJ TOŻSAMOŚCI 

Zapewne jest ich więcej - ale te wydają się najbardziej znaczące: 

"Jakoś to będzie" Widzisz, że Twoje małżeństwo się sypie, ale zostawiasz to, no bo 

"jakoś to będzie". Wiesz, że trzeba dbać o formę (fizyczną lub duchową), ale odpuszczasz, 

bo "jakoś to będzie". Czujesz, że kolega z pracy przeżywa trudne chwile, ale kiedy już masz 

z nim pogadać, rezygnujesz i przykrywasz to kolejnym "jakoś to będzie". 

Czego tu brakuje? Decyzji. Niby wiesz, że powinieneś coś zrobić lub czemuś zapobiec, 

ale zostawiasz to. Przecież "jakoś to będzie". A może jeszcze podlewasz to religijnym sosem 

mówiąc, że "Pan Bóg to za mnie załatwi"? Nie jestem specjalistą od teologii, ale wiem o 

tym, że gdy na kimś mi zależy, to nie wyręczam go za każdym razem, gdy mu się nie chce - 

to jakaś wykrzywiona wizja miłości, więc Bóg pewnie też nie działa w ten sposób. "Jakoś to 

będzie" oznacza dokładnie tyle, że masz to w nosie i ryzykujesz swoje małżeństwo, zdrowie 

albo czyjeś dobro. Nie ma w tym żadnej większej ideologii, po prostu ci się nie chce. I to jest 

bitwa, którą ty musisz stoczyć, bo nikt inny się tym nie zajmie. 

"Trzeba by coś zrobić" Córka nie chce z tobą rozmawiać? "Trzeba by" z nią gdzieś 

pojechać na wycieczkę albo zabrać do kina. Masz kiepską pensję i ledwo ci wystarcza na 

spłatę kredytu? "Trzeba by" się rozejrzeć za czymś bardziej dochodowym lub zacząć 

oszczędzać. A może twój samochód od dwóch miesięcy stoi nieużywany na parkingu? No 

tak, "trzeba by" podrzucić go do mechanika. 

"Trzeba by" - ta bezosobowa forma genialnie pokazuje w czym rzecz. Widzisz, że jest 

problem, ba, nawet masz konkretny pomysł jak by go można rozwiązać, ale nie robisz tego. 

Znowu brakuje decyzji - osobistego zaangażowania i dostrzeżenia, że to twoje życie wymaga 

działania i to ty (!) musisz coś z tym zrobić. 

"Gdybym miał inne..." No pewnie, że fajnie byłoby pojechać rowerem nad morze, ale 

to niemożliwe - "gdybyś tylko" miał inną kondycję, to bez problemu. A "gdybyś miał" inną 

żonę, to budowałbyś z nią niesamowicie szczerą i inspirującą relację, ale z tą twoją to nie za 

bardzo się da cokolwiek. No i oczywiście, że już dawno zacząłbyś skrupulatnie oszczędzać, 

"gdybyś tylko" mógł zarabiać trochę więcej. 

Brzmi niepokojąco znajomo, prawda? Oto kolejny z naszych "grzechów głównych" - tryb 

przypuszczający. Z pewnością bylibyśmy świetnymi szefami, mężami, ojcami "gdyby 

tylko"... no właśnie, co? 

Czego nam potrzeba? Realizmu i radzenia sobie jakoś z tym co mamy a nie z tym, co 

moglibyśmy mieć. Jeśli wydaje ci się, że z tym, jaki jesteś, nie masz szans na osiągnięcie 

czegokolwiek, to uświadom sobie, że i tak nie masz większego wyboru. Musisz sobie radzić 

z tym, co masz tj. z taką, a nie inną żoną, córką, kondycją, samochodem będziesz musiał iść 

przez życie i tylko od ciebie zależy, czy będziesz próbował czegoś więcej, czy raczej stał w 

miejscu z głową w chmurach możliwych światów. 

"Kiedyś to ogarnę" Wiesz, że palenie cię wykończy, a twoje dzieci być może 

wychowają się bez ojca. Przecież nawet postanowiłeś już, że rzucasz - ale jeszcze nie teraz. 

Kiedyś. A od nowego roku postanowiłeś biegać i nawet udało ci się raz wstać przed pracą. 

Kiedyś jeszcze do tego wrócisz. Kiedyś też naprawisz swoją relację z matką, zabierzesz syna 

w góry, pogodzisz się z ojcem, zaczniesz się regularnie modlić. To wszystko kiedyś zrobisz, 

masz już plan, masz też podjętą decyzję, ale wciąż brakuje ci działania. 

Jesteś mistrzem planowania. O cokolwiek cię zapytam, to powiesz, że masz już to 

przemyślane i kiedyś się za to zabierzesz. Tak jak za naprawę kranu lub powieszenie półek. 

Ale jeszcze nie teraz, bo teraz masz inne rzeczy. To nie tak, że nie możesz - możesz w 

każdej chwili, ale zrobisz to kiedy indziej. Myślę, że właśnie dlatego "kiedyś"  to najbardziej 

znienawidzone słowo przez każdą żonę, której zdarzyło się nękać męża, by coś załatwił. 

"To nie moja wina" Wreszcie ci się udało. Wpadłeś na pomysł, podjąłeś decyzję i 

powziąłeś działanie. Ale coś poszło nie tak. Co teraz powiesz? Tak wiem, "to nie twoja 

wina", przecież to ktoś inny nawalił. A w ogóle to nie był twój pomysł, więc to nie może być 

twoja wina, prawda? 

Ostatnia, kluczowa sprawa dla mężczyzny to odpowiedzialność. Postawiłbym nawet tezę, 

że to ona czyni chłopca mężczyzną, ale może o tym kiedy indziej. Jedynym właściwym 

zwieńczeniem każdego naszego działania (lub jego braku) jest to, że bierzemy jego 

konsekwencje na siebie. Każdy projekt potrzebuje managera, który poprowadzi go od 

początku do końca (end-to-end) i powie "to moja odpowiedzialność". Nawet jeśli nie 

wszystko robisz sam, to ty jesteś odpowiedzialny za tego ogólny efekt. A tym projektem 

może być wszystko - zarówno naprawa drzwi od szafki, jak i naprawa komunikacji w 

małżeństwie. 

Podobnych wypowiedzi, które rujnują mężczyzn znajdzie się jeszcze wiele - te pięć 

wydały się najbardziej warte omówienia. Każde z nich reprezentuje jakąś postawę, która 

sprawia, że zamiast realizować nasze męskie powołanie w świecie, powoli karłowaciejemy. 

Jednocześnie wskazują one na kilka postaw, które stanowią naszą drogę realizowania 

męskości - wzięcie odpowiedzialności za siebie i rodzinę, aktywne podejmowanie decyzji i 

konsekwentne realizowanie ich. Oto kluczowe cechy, które sprawiają, że możemy stawać się 

herosami dla swoich żon, dzieci, współpracowników lub sąsiadów, a przede wszystkim, dla 

samych siebie. (za DEON.pl) 

INTENCJE MSZALNE 14-21.10.2018 

14.10.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (14). 

10:00 W int. Beaty i Roberta Fonfara z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski 

i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i dary Ducha Świętego dla synów 

Sebastiana, Marka i Wojciecha. 

11:30 W int. Mieczysława Kubec z ok. 88. rocz. urodzin oraz w int. dzieci i wnuków Rafała 

ok. 44. rocz. urodzin, Anny Dawida, Doroty, Jakuba i Róży z podziękowaniem za 

wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz o łaskę życia wiecznego dla + 

Marii Kazimiery w 5. rocz. śmierci (Te Deum). 

17:30 Za + Radosława Borzuchowskiego w 5. rocz. śmierci. 

15.10.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY I 

DOKTORA KOŚCIOŁA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (15). 

17:30 Za + dziadków Zofię i Antoniego Talaga oraz Różę i Henryka Witkowskich. 

Konc. Za + Zbigniewa Cisowskiego w 1. rocz. śmierci. 


