
21.09.2020 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (21). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (11). 

17:30 W int. Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

22.09.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (22). 

17:30 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (12). 

23.09.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (23). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (13). 

17:30 W int. Agnieszki i Piotra Skutnik z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośbą o Jego błogosławieństwo na kolejne lata życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Konc. Za + Zofię Milka w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niej. 

24.09.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (24). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (14). 

17:30 W int. Heleny i Wiesława Świderskich z ok. 70. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodziny (Te Deum). 

Konc. Za ++ tatę Józefa Dominik na pamiątkę ziemskich urodzin, mamę Wiktorię i 

pokrewieństwo z obu stron. 

25.09.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (25). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (15). 

17:30 Za + Helenę Legierską w 1. rocz. śmierci. 

26.09.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (26). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (16). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Bartnicka i Michał Ulbrich. 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Aleksandra Lesik i Piotr Amsel. 

17:30 Za + Bożenę Jabłońską w 30. dzień po śmierci. 

27.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków w rocznice ich śmierci. 

10:00 Za ++ Józefę, Antoniego i Mieczysławę Kucharskich. 

Konc. Za ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlik. 

11:30 W int. dziękczynnej za tegoroczne plony oraz za dar wszelkiej ludzkiej pracy z prośbą, 

aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 

Konc. W int. Doroty Guźniczak w ok. 1. rocz. urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej 

rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Iwonę Przykutę w rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Lena Gałan, Marcel Mazur. 

17:30 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (17). 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

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 

20. września 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 20-27.09.2020 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

Dziś zbiórka do puszek na witraże. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne. 

Uwaga kandydaci do bierzmowania. Sakrament bierzmowania 2020 roku 

udzielony zostanie w piątek 9. października podczas mszy św. o godz. 17:30. 

Kandydaci ochrzczeni poza naszą parafią zobowiązani są pilnie dostarczyć 

świadectwo chrztu św. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów z adoracją 

Najświętszego Sakramentu w czwartek o godz. 19:30. 

Zdjęcia z uroczystości Pierwszej Komunii Świętej są do pobrania na stronie 

www.franciszkaniegliwice.pl 

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30. 

We wrześniu od poniedziałku do piątku o godz. 20:00-21:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w int. Rodzin Parafii z prośbą o odnowę wiary i o 

ducha miłości wzajemnej. W czwartek o godz. 20:40 modlitwa różańcowa. 

We wtorek o godz. 18:00 w klasztorze spotkanie Rady Parafialnej. Bardzo 

prosimy wszystkich członków o przybycie. 

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 

spotkanie dla rodziców dzieci Pierwszej Komunii Świętej roku 2021. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 17:30 w 

ogrodzie klasztornym parafialne zbieranie i pieczenie kartofli. Serdecznie 

zapraszamy. 

W przyszłą niedzielę dziękować będziemy za tegoroczne urodzaje oraz za 

wszelką pracę ludzką. Msza św. w tej intencji o godz. 11:30. 

Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże na wszystkich drogach i w 

każdym dobrym dziele. 

Żegnamy parafian: Teresa Chmielewska (1932), Edeltrauda Rogowska (1939) 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


oraz ofiary panującej epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

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

O GODNYM PRZYJMOWANIU EUCHARYSTII 

Dla każdego głęboko wierzącego chrześcijanina, Przenajświętsze Ciało 

Chrystusa jest jedynym i największym darem samego ofiarującego się Boga dla 

nas i tylko dla nas. 

Bóg, dawca miłości, spotyka się z naszym 

brakiem miłości, gdy traktujemy Jego cenny dar 

bez należytego szacunku. Dekret o Najświętszym 

Sakramencie przypomina nam, że „im bardziej 

chrześcijanin zna wielkość samej Eucharystii, 

tym bardziej musi się strzec, by nie przyjmować 

Boga bez należytego szacunku i świętości”. Stan 

naszego serca jest bardzo ważny i równie ważna 

jest postawa zewnętrzna naszego ciała, gotowego 

do przyjęcia Boga. 

Bycie odpowiedzialnym i wiernym chrześcijaninem nie jest wcale takie 

proste. Liczy się prawdziwe świadectwo, czyn nieugiętej zdrowej postawy, 

szacunku, miłości i czci do Najświętszego Sakramentu. Obecnym trudnościom 

należy sprostać i potraktować je, jako wyzwania. Często należy badać i również 

kształtować swoje serce, nie zrywając się ochoczo za szybkimi zmianami 

zachodzącymi w Kościele (np. z powodu wirusa). A może warto zatrzymać się 

na chwilę, zasięgnąć Pisma Świętego, dzieł magisterium Kościoła czy jego 

Ojców. Również przydatnym na tej drodze staje się spojrzenie na naszych 

przodków, którzy z czcią i miłością przyjmowali na klęcząco przez usta do serca 

Najświętsze Ciało Chrystusa. Mając taką trwałą postawę, można uczynić wiele 

dobra, przybliżając żywego Jezusa w Eucharystii, zagubionym i poszukującym 

bliźnim. 

O GRZECHACH POWSZEDNICH 

Strzeż się, błagam cię usilnie, strzeż się naśladowania dusz oziębłych, które 

dlatego, że jakaś wina wydaje im się lekka, popełniają ją bez wahania, bez 

skrupułu, niepomne na słowa Mędrca, że kto nie zwraca uwagi na małe winy, ten 

prędko musi wpaść w większe. Pamiętaj też o przysłowiu, które mówi, że z 

powodu gwoździa traci się podkowę, z powodu podkowy – konia, z powodu 

konia – jeźdźca. Patrz na te domy obalone przez czas; ich spustoszenie zaczęło 

się od jednej czy drugiej rynny. Nie zapomnij, że jeżeli zupełnie słusznie można 

powiedzieć, że ani sześć ani sześć tysięcy grzechów powszednich nie stanowi 

jednego grzechu śmiertelnego, to równie słusznie może ci powiedzieć Św. 

Augustyn: Nie miej sobie za nic grzechów powszednich dlatego, że nie są 

wielkie, raczej się ich lękaj dlatego, że są liczne. 

Owad prawie niedostrzegalny, gdy zbierze się w pewnej liczbie, zadaje 

czasem człowiekowi śmierć. Cóż jest drobniejszego nad ziarnko piasku? A 

jednak przeładuj okręt ziarenkami piasku, a pójdzie na dno w jednej chwili. 

Czym jest kropla wody? A jednak to krople wody tworzą wielkie rzeki i 

gwałtowne potoki, które wywracają najsilniejsze gmachy. 

Nie chciał tu św. Augustyn twierdzić, że kilka grzechów powszednich może 

stanowić jeden grzech śmiertelny, ale że tamte do niego usposabiają i często 

narażają na niebezpieczeństwo jego popełnienia. Jest to prawda równie ważna 

jak ta, którą zawierają słowa św. Grzegorza: Małe winy są pod pewnym 

względem niebezpieczniejsze od wielkich, a to dlatego, że w przypadku tych 

drugich człowiek, nie mogąc mieć złudzeń co do ich ciężaru, bardziej się stara, 

by się z nich poprawić; w przypadku tych pierwszych, przeciwnie: mało zwraca 

na nie uwagę, przez co wpada w nie tym częściej, z im mniejszym wstrętem i 

wyrzutami sumienia je popełnia. 

Grzech powszedni, jakkolwiek nie byłby lekki jest dla duszy bardzo 

szkodliwy. Gasi żarliwość pobożności, zakłóca spokój sumienia, zmniejsza ogień 

miłości, wycieńcza serce, osłabia życie duchowe, opiera się do pewnego stopnia 

Duchowi Świętemu i stawia przeszkody Jego działaniu. Walczmy więc przeciw 

niemu gorliwie. Najsłabszy nawet nieprzyjaciel, gdy się go poniecha, może się 

stać straszny i zadać śmierć. 

Teraz zapytasz mnie może, na czym polega ten rodzaj grzechów 

powszednich? Odpowiem ci: chodzi tu o lekkie poruszenia gniewu, 

niewstrzemięźliwości, próżnej chwały; o jedną myśl, jedno niepotrzebne słowo 

zbyteczne śmiechy, o stratę czasu, sen zbyt długi, kłamstwo dla żartu itd. 

Zanim zamkniemy ten temat, musimy starannie rozróżnić trzy rozmaite 

rodzaje grzechu. Jedne bywają z zasady śmiertelne, drugie bywają z zasady 

powszednie, trzecie wreszcie są w środku między tymi dwoma skrajnościami i 

bywają czasem śmiertelne a czasem powszednie. Bardzo starannie należy unikać 

tych ostatnich, ale śmiertelnych bez porównania staranniej. One to bowiem 

niszczą pokój z Bogiem, odbierają nam Jego przyjaźń, odzierają nas z wszelkich 

dóbr łaski i z wszelkich cnót wrodzonych, oprócz wiary i nadziei, które nie mogą 

być zniweczone inaczej, jak tylko przez akty wprost im przeciwne. 

INTENCJE MSZALNE 20-27.09.2020 

20.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Franciszka Sadowego w 7. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (10). 

10:00 W int. rodziny Gębarowskich o Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej 

i Aniołów Stróżów oraz w pewnej Bogu znanej intencji. 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int. od rodziny Wojtasów. 

11:30 Za + Michała Woronowskiego, jego rodziców, teściów i Mariana Bielawskiego o łaskę 

nieba dla nich. 

17:30 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (20). 


