
INTENCJE MSZALNE 22-29.9.2019 

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 prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilata i jego rodziny. 

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

wieczną dla niej. 

23.9.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA 

7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (29). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (5). 

17:30 Za + żonę i mamę Irenę Różycką o łaskę nieba dla niej. 

24.9.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (30). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ tatę Józefa Dominik z ok. urodzin i mamę Wiktorię. 

25.9.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Julii Mieczkowskiej z ok. 12. rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

wszelkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 

Anioła Stróża oraz godne przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (7). 

17:30 Za ++ Helenę i Bolesława Tyrcha oraz w pewnej intencji. 

26.9.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Józefa Schurek o spokój duszy. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (8). 

17:30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla 

Elżbiety i Fryderyka Rekus i ich synów z rodzinami. 

27.9.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA 

7:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Floriana Rekus, Gertrudę i Edwarda Erich, siostrę Marię 

Jontza, szwagra Józefa, Marię Sosna, Martę Tamm, z rodziny Chatko oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ syna Andrzeja Idziak i szwagra Jerzego Białas. 

28.9.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 

7:00 W int Parafian. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (10). 

17:30 Za + Krystyną Zuchowską – int. od uczestników pogrzebu. 

29.9.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Jana Maź – gregorianka (11).Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (28). 

10:00 Za + Zofię Milka w 4. rocz. śmierci o dar nieba dla niej. 

Konc. Za + Hildegardę Pawlik i za ++ z rodziny o łaskę życia wiecznego. 

11:30 W int. Herberta Lesika z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, Opatrzność Bożą i opiekę Matki Bożej. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Malwina Wilczyńska. 

17:30 Za ++ Bogdana Prokop, Mariannę i Jana Sitkowskich oraz pokrewieństwo z obu stron. 

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 

22. września 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 22-29.9.2019 

Odprawiajmy prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia 

za sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne 

z pobożnością i godnością. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

W tym tygodniu odbędą się spotkania dla katechumenów przed 

sakramentem bierzmowania: 

 we wtorek godz. 18:00 klasa VI 

 środa godz. 18:00 klasa VII 

 czwartek godz. 18:00 klasa VIII oraz dorośli. Obecność obowiązkowa. 

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

Sakramentu w intencji rodzin naszej parafii. 

W środę 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. 18:30 w 

kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

Świętej. Prosimy o przyniesienie wypełnionych deklaracji oraz w przypadku 

dzieci spoza parafii i chrzczonych poza parafią pozwoleń proboszczów oraz 

świadectw chrztu św. 

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

Dziękujemy za ofiary na witraże. W ubiegłą niedzielę złożono na ten cel 

kwotę 4505,21 zł. 

Polecamy Gościa Niedzielnego, Gazetkę Parafialną oraz kalendarze na rok 

2020 w cenie 10 zł i 5 zł. 

Informujemy, że nauki dla narzeczonych w naszej parafii odbywać się będą w 

drugą i trzecią sobotę i niedzielę października o godz. 16:00. 

Prośmy o dary Ducha Świętego dla nas wszystkich, byśmy zabiegając o dobro 

wspólne uprosili błogosławieństwa Bożego dla Ojczyzny, rządzących nią i nas 

samych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Krystyna Zuchowska (1951), Krystyna Dziedzic (1955), 

Andrzej Bismor (1964) urzędujący dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

6 w Gliwicach im Johna Baildona. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

CHCĘ MODLIĆ SIĘ MODLITWĄ JEZUSOWĄ, WIĘC CO MAM ROBIĆ? 
Modlitwa Jezusowa jest modlitwą, a zatem wymaga prowadzenia życia 

sakramentalnego (spowiedź, Msza Święta). 

Aby móc owocnie się modlić, trzeba na samą modlitwę przeznaczać 

codziennie określoną ilość czasu. Tej praktyce trzeba być bezwzględnie 

wiernym. Znacznym ułatwieniem jest wyznaczenie sobie pory dnia, w której 

będziemy oddawać się modlitwie (określając ten czas, trzeba wziąć pod uwagę 

rozkład naszych obowiązków, możliwości czasowe itd.) oraz miejsca modlitwy. 

Oczywiście nie są to warunki konieczne, ale ich spełnienie znacznie ułatwi 

samą modlitwę i uprości wiele spraw. Podejmując się wejścia na drogę tej 

modlitwy, trzeba wyznaczyć sobie codziennie krótki czas na nią i być mu 

wiernym. 20 minut wydaje się być tutaj optymalne. 

Zasiadamy do naszej codziennej „porcji” modlitwy i… co dalej? 

Uprzytomnijmy sobie Bożą Obecność i fakt, że nie można nie być w Jego 

Obecności. Czy zatem jesteśmy skupieni, czy nie, czy pamiętamy o tym, czy 

zapominamy, to Bóg i tak jest przy nas stale obecny, bo w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28). 

Kolejnym elementem wejścia na drogę modlitwy jest bezruch. Chodzi o to, 

aby człowiek na modlitwie wytrwał bez przerywania jej. Dla wielu ludzi właśnie 

to spokojne siedzenie czy klęczenie przed Bogiem jest najtrudniejszym 

wyzwaniem. Gdy bowiem usiądziemy i spróbujemy uciszyć swój umysł, 

natychmiast dojdą do głosu tysiące myśli, które do tej pory były zagłuszone 

przez codzienną krzątaninę. Będziemy przekonani, że trzeba natychmiast 

posprzątać mieszkanie, umyć okna, usmażyć kotlety, zadzwonić do teściowej… 

Cokolwiek by nam jednak przyszło na myśl – może poczekać. Choćby 20 

minut. Robimy przecież coś istotniejszego niż wszystko inne – i przez najbliższy 

czas nic nie będzie dla nas ważniejsze. Bezruch to uspokojenie swojego ciała, 

próba prostego trwania przed Bogiem w rytm powtarzanego wezwania 

modlitewnego. 

O ile bezruch w jakimś stopniu przynależy do ciała, naszej sfery fizycznej, o 

tyle trzeci element, milczenie, dotyka już naszego serca; możemy powiedzieć, że 

to bezruch uwewnętrzniony. W milczeniu chodzi nie tylko o brak głośno 

wypowiadanych słów, ale także ukojenie w sobie gniewu, żalu, frustracji, chęci 

zemsty, uciszenie swego wnętrza wobec Boga, który jest obecny. Jak zatem 

widzimy, milczenie może mieć różne poziomy, podobnie jak różne poziomy 

może mieć bezruch. Na obydwu płaszczyznach dochodzi do tego, co potocznie 

określamy jako rozproszenia, kiedy to nasza uwaga nie skupia się na Bogu, ale 

na jakimś elemencie rzeczywistości albo na nas samych, albo dryfuje sobie 

spokojnie i bez jakiegoś głębszego celu. W przypadku rozproszeń nie warto 

jednak się denerwować ani stosować rozwiązań „siłowych”, gdyż przynoszą one 

skutek odwrotny do zamierzonego; należy spokojnie zignorować dokuczliwe 

myśli, znowu postawić się w obecności Boga żywego i na nowo podjąć 

przerwaną modlitwę. Tak opisane milczenie nie jest kwestią woli – to raczej stan 

do którego powolutku prowadzi nas modlitwa. 

Ostatnim elementem jest prostota. Tradycja monastyczna zaleca powolne 

powtarzanie jednej formuły modlitewnej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga 

Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem! Słowa te, wypowiadane codziennie 

z wiarą i pobożnością, budują naszą relację z Jezusem, naszym Zbawicielem. 

Początkowo to wezwanie będzie jedynie modlitwą ustną. Jednak Duch Święty, 

który modli się w nas powoli przeprowadzi nas do modlitwy bardziej 

zakotwiczonej w Bogu. 

Hezychiusz z Synaju, autor piszący na przełomie VIII i IX w., powiada: „Jak 

deszcz, im częściej pada, tym bardziej zwilża ziemię, tak również święte imię 

Jezusa, jeśli się je często wymawia i wzywa, napełnia ziemię naszego serca 

radością i weselem”. Pomyślnym znakiem jest zatem stopniowe przyzywanie 

Jezusa w ciągu dnia, kiedy mamy akurat wolną chwilę w kolejce, tramwaju bądź 

podczas zabiegu na fotelu dentystycznym. Dobrze, kiedy pamięć o Bożej 

obecności „wylewa” się poza czas przeznaczony ściśle na modlitwę. 

Niektórzy próbują łączyć modlitwę Jezusową z oddechem. Można to robić na 

dwa sposoby: powtarzać na wydechu po jednym słowie formuły modlitewnej 

albo na wdechu mówić jej część adoracyjną, a na wydechu część dotyczącą 

prośby o miłosierdzie. Należy samemu poszukiwać odpowiednich rozwiązań, 

skupiając się przede wszystkim na Bożej Obecności podczas modlitwy i na 

samym wezwaniu. 

Jakie są przeszkody w modlitwie Jezusowej? Nie należy do nich rozproszenie. 

O wiele poważniejszym zagrożeniem jest gniew czy chowanie urazy. „Modlitwa 

wyrasta z łagodności i wolności od gniewu” – pisze Ewagriusz z Pontu. 

„Cokolwiek uczyniłeś, aby wziąć odwet na bracie, stanie ci się przeszkodą 

podczas modlitwy” – zauważa ten sam autor. 

Dlatego nie warto trwać w grzechu, ale odcinając się od tego, co prowadzi nas 

do zła, wejść na ścieżki modlitwy Jezusowej. Pokusa oceny naszej modlitwy 

również nie prowadzi do niczego dobrego. Tylko Bóg jest w stanie dobrze to 

uczynić. Nam nie pozostaje nic innego niż żałować za grzechy i wciąż się 

modlić, jak umiemy najlepiej. Ostatecznie to łagodny Duch Święty, nasz 

Obrońca i Pocieszyciel, nauczy nas, co mamy robić. 

Niech te wskazówki będą pomocne, by skorzystać z zaproszenia na Adorację i 

spędzić z Jezusem Eucharystycznym kilka chwil… (Za Deon.pl) 


