9.9.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ Zofię Juraszek w 2. rocz. śmierci oraz z rodzin Kopiec, Juraszek, Bernat i
Giecołd.
Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (15).
17:30 W int. Angeliki i Rafała Chirowskich z ok. 13. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie.
Konc. Za ++ Mariana Wojtal w 41. rocz. śmierci, żonę Marię i rodziców z obu stron.
10.9.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (16).
17:30 Za + Jana Ćwiklińskiego w 10. rocz. śmierci o spokój jego duszy.
Konc. Za + Jerzego Nowakowskiego w 30. dzień po śmierci.
11.9.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Zofię Łubkowską – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (17).
17:30 Za + Zuzannę Hryniewicz w rocznicę śmierci z prośbą o szczęście wieczne dla niej.
Konc. Za ++ Helenę i Józefa, Roberta i Mariusza Głodniok.
12.9.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ z rodzin Mencel, Golly i pokrewieństwo.
Konc. Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony.
17:30 Za + Stanisława Gajos.
Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (18).
13.9.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (19).
17:30 W int. Agnieszki, Wojciecha i Igora Kolano z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. Za + Marię Kopacz – int. od sąsiadów.
Konc. Za ++ Marię Janowską-Jachimiak i Kazimierza Chęć o wieczną szczęśliwość w niebie.
14.9.2019 SOBOTA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7:00 Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (20).
13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Nowotyńska-Baran i Michał Baran.
17:30 Za + Stanisławę Szuba w 12. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ rodziców chrzestnych Danutę i Bogusława Bielawskich.
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 za jej rodziców i
chrzestnych o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
Konc. Za + Grzegorza Najder w 13. rocz. śmierci.
11:30 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 Malczyk w 22. 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 Trzecią Niedzielę Zwykłą
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8. września 2019 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.9.2019
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
Dziś 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.
We wtorek o godz. 18:00 w refektarzu klasztornym spotkanie Rady
Parafialnej.
W środę o godz. 16:00 spotkanie ministrantów i Marianek.
W piątek o godz. 18:00 różańcowe nabożeństwo fatimskie z procesją.
Prosimy o kwiaty do Matki Bożej, które można przynieść do wieczora w
czwartek.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. W tym dniu przypada
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Prosimy o przyozdobienie krzyży
misyjnego i przydrożnego oraz dziękujemy za troskę i opiekę o nie w ciągu
całego roku. O godz. 5:30 wyruszy autokarowa pielgrzymka na Górę św. Anny,
gdzie odbędą się obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
Koszt autokaru 25 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. Serdecznie zapraszamy
do udziału.
W przyszłą niedzielę wyrazimy podziękowanie za tegoroczne zbiory i dar
pracy ludzkiej. Kolekta przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską a przed
kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na witraże. W sierpniu złożono na ten
cel kwotę 4361 zł.
Dziś w Gościu Niedzielnym artykuł o Bohaterze Katechezy 2019 roku o.
Lotarze. Polecamy także Gazetkę Parafialną oraz kalendarze w cenie 10 zł i 5 zł.
Informujemy, że przygotowanie do bierzmowania, które rozpoczniemy w
ostatnim tygodniu września, dotyczy dzieci z klas VI, VII i VIII. Dorośli po 20.
roku życia, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania mogą się zgłosić do

duszpasterzy w celu przygotowania się i przyjęcia sakramentu. Sakrament
bierzmowania konieczny jest do podjęcia zadania ojca lub matki chrzestnych.
Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na pierwsze spotkanie w piątek 27.
września o godz. 18:30. Do zgłoszenia dziecka konieczna jest deklaracja rodzica
oraz dla dzieci spoza parafii lub ochrzczonych poza parafią – pozwolenie
proboszcza oraz świadectwo chrztu św.
Dziękujemy za modlitwę i wszelką życzliwość okazaną w dniach imienin i
jubileuszu współbraci. Niech dobry Bóg prowadzi nas drogami pokoju i dobra.
Żegnamy parafian: Małgorzata Grabowska (1965), Bogusław Bielawski
(1938), Zofia Łubkowska (1929), Grzegorz Górnik (1969). Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen.
NARODZINY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MATKI BOŻEJ SIEWNEJ
Dnia 8 września obchodzimy Święto Narodzenia Maryi. Pobudza nas ono w
szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości. Rodzi się
bowiem Ta, która została „przed wiekami przejrzana i za Matkę wybrana
Jezusowi Chrystusowi, Niepokalana”. Kościół nazywa Maryję Gwiazdą Zaranną
zwiastującą już bliski wschód Słońca, czyli spełnienie obietnic w narodzonym z
Niej Jezusie Chrystusie.
Narodzenie Maryi jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Już
w V wieku – kiedy Sobór w Efezie (431 r.) ogłosił dogmat o Macierzyństwie
Bożym NMP – obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia bazyliki w
miejscu narodzenia Matki Bożej. Zaś w wieku VII święto to było już znane
zarówno w Bizancjum, jak i w Rzymie. Tajemnica narodzin Maryi tchnie
radosnym przesłaniem, że z Niej, która „znalazła łaskę u Boga”, narodzi się
oczekiwany Emmanuel – Zbawiciel świata (por. Mt 1, 20-23).
Istnieje wiele niejasności i rozbieżności, co do właściwej daty narodzin Matki
Bożej. Jeżeli przyjmiemy, że Jezus Narodził się w pierwszym roku, to Maryja —
między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Istnieje również wiele
hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin. Wskazują one Setoris i Betlejem,
trzecia hipoteza - tzw. zachodnia - wskazuje na Nazaret, czwarta - wschodnia,
powołująca się na św. Jana Damasceńskiego, wskazuje na Jerozolimę - miasto, w
którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi.
Ewangelia nie wymienia też imion rodziców Maryi i miejsca Jej narodzenia.
Braki te uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary
chrześcijan żyjących w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się
Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II wieku. Apokryf ten podaje imiona
rodziców Maryi, którymi są Joachim i Anna. Mówi o miejscu narodzenia i
dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej przez rodziców na dalsze wychowanie do
świątyni.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę
Matki Bożej Siewnej, Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i
uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w
ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano
ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w
uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na
Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto.
W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża
na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci dnia
14 września 335 r. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po
roku 313. W tym bowiem roku, Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem
Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa „w tym znaku
zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Później ukazywano
Jezusa chwalebnego: jako Króla z diademem na głowie, albo jako Arcykapłana,
albo jako Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od
tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż pasyjny,
który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia.
Krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary
chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński uczy: „Krzyż Pana naszego Jezusa
Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca,
pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się
ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej
szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.
INTENCJE MSZALNE 8-15.9.2019
8.9.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za + Danielę Halota w 10. rocz. śmierci.
Konc. Za + Cecylię Daniłowską – gregorianka (14).
10:00 W int. Sylwii Legierskiej z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski
oraz z prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia.
Konc. W int. Katarzyny i Radosława Gębarowskich z ok. 15. rocz. ślubu z podziękowaniem
za wszelkie łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i
opiekę Aniołów Stróżów dla małżonków i ich dzieci Bartosza, Tomasza i Zuzanny.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Elżbieta Rekus.
11:30 W int. Weroniki i Jacka Izydorczyk z ok. 38. rocz. ślubu z podziękowaniem za
wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w
małżeństwie i rodzinie.
Konc. Za ++ rodziców Krystynę i Władysława Woszczyna.
17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.
Konc. Za + babcię Annę Jankowską o radość życia wiecznego.

