
16.9.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA 

I CYPRIANA, BISKUPA 

7:00 Za ++ Zofię i Stanisława Plichta. 

Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (22). 

17:30 Za ++ Antoniego Nowotyńskiego i rodziców z obu stron w rocznice ich śmierci. 

Konc. Za ++ Bogusława i Danutę Bielawskich – int. od Marii Dziambor z rodziną. 

Konc. Za + Elżbietę Nocoń w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niej. 

17.9.2019 WTOREK – ŚWIĘTO STYGMATÓW ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU 

7:00 Za ++ Zofię i Stanisława Plichta. 

Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (23). 

17:30 W int. synowej Anny Wachel z ok. urodzin z podziękowaniem za Boże łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla jubilatki i jej rodziny. 

Konc. Za ++ Stanisławę Moś w 1. rocz. śmierci i Józefa Pechta w 4. rocz. śmierci. 

18.9.2019 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA I PATRONA POLSKI 

7:00 Za ++ Zofię i Stanisława Plichta. 

Konc. Za + Stanisława Pajdosz o dar nieba. 

Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (24). 

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

Konc. Za ++ rodziców Paulinę i Józefa Ziober oraz Stefanię i Ludwika Kardasz. 

19.9.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU, PREZBITERA 

7:00 Za ++ Zofię i Stanisława Plichta. 

Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (25). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (1). 

17:30 W int. Aleksandry Radzioch z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski i z prośbą o Jego błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia 

(Te Deum). 

20.9.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA, PREZBITERA, 

PAWŁA I TOWARZYSZY 

7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (26). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (2). 

17:30 Za + Bogusława Bielawskiego w miesiąc po śmierci. 

Konc. Za ++ Beatę i Kazimierza w kolejną rocznicę śmierci. 

21.9.2019 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (27). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (3). 

17:30 Za ++ Stanisława Dziekan, Tadeusza Zajączkowskiego w 3. rocz. śmierci i za ++ z 

rodzin. 

Konc. Za + Krystynę Włodarczyk – int. od uczestników pogrzebu. 

22.9.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (28). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (4). 

10:00 Za + Iwonę Przykuta. 

11:30 W int. Arkadiusza Ciozaka z ok. 46. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

i z prośba o błogosławieństwo Boże dla jubilata i jego rodziny. 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego za + Karinę Galant w rocznicę śmierci o szczęśliwość wieczną 

dla niej. 

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 

Dziękczynienie Bogu za dary ziemi i pracę 

ludzką. 

15. września 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 15-22.9.2019 

W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, 

niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. 

Dziś wyrażamy podziękowanie Bogu za owoce ziemi, tegoroczne zbiory i dar 

pracy ludzkiej. Kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską a przed 

kościołem zbiórka do puszek na witraże. O godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

We wrześniu o godz. 20:00-21:00 codzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, którą ofiarujemy w intencji rodzin naszej parafii. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. 

W środę przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i 

młodzieży. O godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie 

ministrantów i Marianek. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O godz. 22:00 

koncertem w Centrum Jana Pawła II przy katedrze rozpocznie się nocna 

Pielgrzymka do Rud. Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 

w sobotę o godz. 11:00. 

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

Polecamy Gościa Niedzielnego, Gazetkę Parafialną oraz kalendarze na rok 

2020 w cenie 10 zł i 5 zł. 

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczniemy w ostatnim tygodniu 

września. Obejmie ono dzieci z klas VI, VII i VIII oraz dorosłych po 20. roku 

życia, którzy nie przyjęli sakramentu. Sakrament bierzmowania konieczny jest 

do podjęcia zadania ojca lub matki chrzestnych. 

Pierwsze spotkanie Rodziców dzieci komunijnych odbędzie się w piątek 27. 

września o godz. 18:30. Prosimy o wypełnienie deklaracji oraz dla dzieci spoza 

parafii lub ochrzczonych poza parafią o uzyskanie pozwolenia proboszcza oraz 

świadectwa chrztu św. 

Bądźmy wdzięczni Bogu za Jego dary, niech ona wyraża się modlitwą przed i 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


po posiłku oraz szacunkiem dla wszelkiej ludzkiej pracy. Niech Bóg nam 

błogosławi i zachowuje w dobrym. 

Żegnamy parafian: Krystyna Włodarczyk (1936), Stanisław Grasza (1946). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

WDZIĘCZNOŚĆ OKAZANA BOGU JEST WYZNACZNIKIEM WIARY 
Wspomnienie Ziemi Obiecanej budzi w pamięci wszystko, co Bóg uczynił dla 

swego ludu wybranego. Jak po wielu latach wędrówki przez pustynię 

„przyprowadził ich na to miejsce i dał im ten kraj opływający w mleko i miód”. 

Wejście do Ziemi Obiecanej wiązało się z radością: „usta nasze były pełne 

śmiechu, a język wołał pełen radości” (Ps 126,2). Radość jest powodem do 

świętowania. Tak narodziło się Święto Pierwocin, święto wdzięczności za ziemię 

i jej płody, okazja do uwielbienia Boga przez liturgię ofiarowania Mu pierwocin 

owoców i jarzyn, zbóż i wina. Takie święto i taki obrzęd pomagał żyć w 

świadomości dobrej i chcianej zależności od Boga. To nie moja ziemia, moja 

praca i moja zapobiegliwość pozwalają mi osiągnąć odpowiednią jakość życia, 

ale ziemia, siła i zdolności, które dał mi Pan Bóg. 

Dla chrześcijanina Ziemia Obiecana jest symbolem życia wiecznego, nieba. 

„Kto słucha słowa mego – powiedział Jezus – i wierzy w Tego, który Mnie 

posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia” (J 

5,24); i w innym miejscu: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 

wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Nadzieja ostatecznego 

szczęścia to skarb, który chrześcijanin przechowuje w swym sercu. Potrzebuje 

ona publicznego wyrazu: opowiedz, co Bóg zrobił dla ciebie; opowiedz, skąd 

czerpiesz nadzieję. Ona umacnia się, gdy jest przekazywana. Bądź wdzięczny za 

dobro od Boga i opowiadaj o nim. Najpiękniejszym sposobem oddawania chwały 

Bogu była w tradycji biblijnej hagada, czyli opowiadanie dzieł Bożych, których 

się doznało w życiu. To czyni z człowieka wyznawcę. 

KAIN I ABEL – ROLNIK I PASTERZ 

Wygnanie z Raju rozpoczyna nowy rozdział w dziejach ludzi. Zdani są na 

siebie, na własną pracę. Doświadczają trudu życia, bólu i cierpienia, żyją 

prawdziwie ludzkim życiem, dotkliwie odczuwają skutki grzechu. Adam i Ewa 

doczekali się potomstwa, dwóch synów, Kaina i Abla. Narodziny Kaina sprawiły 

radość Ewie, gdyż otrzymała od Boga mężczyznę, znak Jego błogosławieństwa. 

Niedługo potem narodził się Abel. Imię Abel wskazuje na słabość, przemijanie. 

W imieniu Abel symbolicznie wyraża się dramat czekający tego, który je nosi, 

a jest nim ulotność egzystencji i kruchość historii jego życia (G. Ravasi). 

Księga Rodzaju zwięźle opisuje codzienne życie braci: Abel był pasterzem 

trzód, a Kain uprawiał rolę. Zawód Kaina symbolizował cywilizację osiadłą i 

rolniczą, natomiast fach Abla wskazywał na cywilizację koczowniczo-pasterską. 

Obaj bracia składali Bogu ofiary ze swej pracy: Kain płody roli, zaś Abel 

ofiary ze zwierząt. Bogu podobała się tylko ofiara młodszego z braci. Dlaczego 

Bóg nie chciał patrzeć na Kaina i składane przez niego ofiary? Biblia wskazuje, 

że Abel w dowód wdzięczności za błogosławieństwo niebios ofiarował Bogu to, 

co miał najlepsze - pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu. W odruchu 

kochającego i wdzięcznego serca Abel daje Bogu to, co najcenniejsze. Kain 

składał Bogu płody ziemi. Nie ma tu jednak mowy o tym, że dawał pierwociny 

czy najlepszą część ze zbiorów. 

Kain nie czuł bliskości Boga. Nie widział sensu w ofiarowywaniu Mu 

czegokolwiek, a już na pewno nie najlepszej części swoich plonów. Być może 

miał do Boga pretensje, że nie otrzymywał specjalnych przywilejów należnych 

pierworodnemu synowi. Może miał żal, że musi ciężko pracować. Nie tak 

wyobrażał sobie swoje życie. Nie podoba mu się również i to, że jego brat jest 

szczęśliwy, wdzięczny Bogu, który przychylnym okiem spogląda na niego i jego 

ofiarę. Jest on człowiekiem smutnym, ponurym, zazdrosnym, zamkniętym w 

sobie i nieszczęśliwym. 

Smutek człowieka wynika z jego oddalenia od Boga, z grzesznego życia. 

Ofiary składane Bogu przez osoby, w których sercu mieszka grzech, nie 

podobają się Panu. Dlatego na początku sprawowania ofiary Mszy świętej 

najpierw prosimy o przebaczenie grzechów, aby nasza ofiara podobała się Bogu: 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem 

złożyć Najświętszą Ofiarę. Natomiast w Kanonie Rzymskim prosimy Boga, by 

przyjął naszą ofiarę, jak przyjął ofiarę Abla: składamy Twojemu najwyższemu 

majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, 

Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na 

nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, 

sprawiedliwego Abla. A zatem trzeba być wdzięcznym… To daje radość. 

INTENCJE MSZALNE 15-22.9.2019 

15.9.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ męża Wacława Gozdek i syna Andrzeja o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (21). 

10:00 W int. Marty Jurczyk z ok. rocznicy urodzin i chrztu św. oraz jej rodziców i chrzestnych 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Grzegorza Najder w 13. rocz. śmierci. 

11:30 Z podziękowaniem Bogu za Jego błogosławieństwo i łaskę, że ziemia wydała plony 

oraz z prośbą o poszanowanie darów Bożych i wszelkiej pracy ludzkiej, by nikomu nie 

zabrakło chleba powszedniego. 

Konc. W int. Wandy i Janusza Potempa w 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

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

Modlitwa i błogosławieństwo rocznych dzieci: Grzegorz Dersiewicz. 

17:30 Za ++ Michała Woronowskiego w 4. rocz. śmierci, rodziców, teściów i Mariana 

Bielawskiego o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Józefa Mularczyk w 22. rocz. śmierci. 


