
7.09.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (7). 

17:30 W int. Weroniki i Jacka Izydorczyk z ok. 29. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za ++ męża Stanisława, rodziców z obu stron oraz pokrewieństwo. 

8.09.2020 WTOREK – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (8). 

17:30 Za + Mariana Wojtal w 42. rocz. śmierci i żonę Marię oraz rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Jana Ćwiklińskiego w 11. rocz. śmierci o wieczną radość w niebie. 

9.09.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. ANIELI SALAWY, DZIEWICY, PATRONKI FZŚ W POLSCE 

7:00 W int. Mateusza Malcherczyka z ok. 12. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (9). 

17:30 W int Angeliki i Rafała Chirowskich z ok. 14. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz 

z prośbą o Jego błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie. 

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

10.09.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (10). 

17:30 W int. dzieci, wnuków i prawnuków z okazji kolejnych rocznic urodzin, imienin i 

ślubów z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów i świętych Patronów i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Bożenę Jabłońską – int. od koleżanek z pracy. 

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

11.09.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (11). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (1). 

17:30 Za + Zuzannę Hryniewicz w rocz. śmierci z prośbą o Miłosierdzie Boże dla niej. 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int. od Grażyny Listwan. 

12.09.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI 

SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – PATRONKI DIECEZJI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (12). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (2). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa. 

Konc. Za + męża Stanisława Grasza w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Stanisławę Szuba w 13. rocz. śmierci. 

13.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (13). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (3). 

10:00 W int. dzieci Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin. 

11:30 Za + Grzegorza Najder. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:05, 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 Trzecią Niedzielę Zwykłą 

6. września 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 6-13.08.2020 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! 

Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

Dziś zbiórka do puszek na pomoc dla Bejrutu. O godz. 17:00 nieszpory 

niedzielne. 

Uwaga dzieci komunijne! We wtorek 8. września o godz. 16:00 odbiór 

pozostałych strojów, w czwartek 10. września o godz. 18:00 spotkanie 

organizacyjne z próbą i wydawanie dewocjonaliów, w sobotę 12. września o 

godz. 8:00 spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin, a w niedzielę 13. września o 

godz. 9:30 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym dniu nie będzie mszy 

św. o godz. 10:00. 

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

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

Sakramentu ofiarowana w int. Rodzin naszej Parafii z prośbą o odnowę wiary w 

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

różańcowa. 

Kancelaria Parafialna od dnia 1. września czynna jest w nowych godzinach: 

we wtorek 16:00-17:00, w środę 18:00-19:00, w piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

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

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

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na utrzymanie miejsc 

świętych w Ziemi Świętej. Złożyć będzie można ofiarę, którą tradycyjnie składa 

się przy adoracji Krzyża Świętego w Wielki Piątek, czego nie uczyniliśmy z 

powodu pandemii. O godz. 17:30 msza św. z udziałem członków FZŚ i RMF. 

Informujemy, że organizowany jest wyjazd na obchody kalwaryjskie na Górę 

św. Anny. Zapisy do wtorku, koszt 30 zł. Wyjazd o godz. 5:40 powrót po godz. 

22:00, koszt 30 zł. Z racji pandemii prosimy o rozważne podjęcie decyzji. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Przynajmniej do końca roku nie będzie w parafii rozprowadzany Gość 

Niedzielny, polecamy Gazetkę Parafialną. 

Bóg daje nam Chleb z nieba wszelką rozkosz mający w sobie, bądźmy 

wdzięczni za ten dar i spożywajmy Go, byśmy mieli życie w sobie. 

Żegnamy parafian: Marzena Skowron (1973), Elżbieta Suchowolska (1926), 

Bożena Jabłońska (1963) oraz ofiary panującej epidemii. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają 

w pokoju. Amen. 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Celebrowanie rocznicy wyrasta z rozumienia podstawowego celu w życiu 

człowieka, a tym jest uwielbianie i służenie Bogu. To nas prowadzi do szczęścia. 

Pierwszym takim momentem jest chrzest, a drugim przyjęcie komunii świętej. 

To najpiękniejszy wyraz miłości do Boga – uczestnictwo w Mszy świętej i 

przyjęcie komunii, czyli jedność z Bogiem. Kościół pragnie ugruntować to 

doświadczenie u dzieci poprzez Biały Tydzień, a później poprzez pierwszą 

rocznicę komunii. To przypomnienie, jak wielkie wydarzenie przeżyliśmy rok 

temu. 

Rocznica ma na nowo uświadomić rodzicom i dzieciom to wydarzenie. Nie 

chodzi przecież o to, że jest to temat już odfajkowany. Tutaj powinna być 

refleksja, co się zmieniło w życiu naszego dziecka oraz naszym. Czas, aby się 

nad tym zatrzymać. Dlatego zalecana jest spowiedź rodziców i przyjęcie tego 

dnia komunii świętej w całej rodzinie. 

Obecnie wychowanie dzieci odbywa się w ten sposób, że Kościół ma 

przygotować dzieci duchowo, szkoła – intelektualnie, a zajęcia sportowe – 

poprawić sprawność fizyczną. Rodzice mają tylko na to zarobić pieniądze. Te 

potrzeby dziecięce wciąż rosną, a to kosztuje. Tutaj jednak Kościół chce 

uświadomić rodzicom, że nie wychowuje się dzieci instytucjonalnie, bowiem 

nikt ich nie zwalnia z wychowania. Trzonem rodziny jest małżeństwo rodziców. 

Oni dają bezpieczeństwo rodzinie, oni są głównym spoiwem domu. Muszą mieć 

czas dla swoich dzieci. 

Przykład rodziców jest bardzo ważny. Dzieci często dopytują się, kiedy będą 

mogły przyjąć komunię, bo widzą, jak przystępują do niej rodzice. Dzieci chcą w 

niej uczestniczyć, nie mogą się doczekać. I dlatego wielu rodziców posyła dzieci 

do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. To jest efekt duchowej dojrzałości. 

Przygotowanie wtedy dziecka ma charakter bardzo indywidualny i połączony jest 

z mocną współpracą z rodzicami. 

Prezentem w tym dniu powinien być skierowany bardziej na misterium niż 

świeckość. Może rodzinna pielgrzymka do lokalnego sanktuarium, może ciekawa 

atrakcja turystyczna, książka z przesłaniem lub inne. 

Do takiego przeżywania może skłaniać każda kolejna rocznica tego ważnego 

wydarzenia. 

POMOC CARITAS POLSKA DLA BEJRUTU 

Ponad 5000 osób zostało rannych, a co najmniej 135 zginęło w wielkim 

wybuchu w Bejrucie. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla pogrążonych w 

żałobie mieszkańców Libanu. Organizacja przeznaczyła na ten cel już 100 tys. zł 

z własnych środków i rusza ze zbiórką apelując o wsparcie wszystkich przejętych 

losem poszkodowanych wskutek eksplozji. 

Do wybuchu doszło we wtorek 4 sierpnia po godz. 17.00 czasu polskiego w 

północnej dzielnicy Bejrutu. Jak poinformował media prezydent Libanu Michel 

Aoun, katastrofę spowodowała eksplozja 2750 ton azotanu amonu składowanego 

od sześciu lat w portowym magazynie. Skutki wybuchu są tragiczne. Co 

najmniej 100 osób straciło życie, a ponad 4000 odniosło obrażenia. Liczby te 

mogą jednak znacznie wzrosnąć, gdyż z wielu względów liczenie ofiar jest 

utrudnione. W Libanie został ogłoszony dwutygodniowy stan wyjątkowy oraz 

trzydniowa żałoba narodowa. 

Od pierwszych chwil po wybuchu do pomocy poszkodowanym przystąpił 

Caritas Liban, mimo iż biuro organizacji dosięgła fala uderzeniowa. Na szczęście 

pracownicy organizacji opuścili budynek tuż przed eksplozją, dzięki czemu nikt 

z nich nie ucierpiał i mogli niezwłocznie przystąpić do działania. Koncentrują się 

na pomocy medycznej oraz zapewnieniu schronienia ofiarom katastrofy. 

Środki ze zbiórki uruchomionej przez Caritas Polska przeznaczone będą w 

pierwszej kolejności na: dystrybucję żywności dla osób z dzielnicy, które zostały 

bez niczego, pomoc medyczną ofiarom oraz doraźną pomoc. Za koordynację 

działań na miejscu będą odpowiedzialni pracownicy Caritas Liban. 

Akcję pomocy dla mieszkańców Bejrutu wesprzeć można: 

- składając ofiarę podczas zbiórki w kościele; 

- dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/Bejrut; 

- przelewem na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: 

BEJRUT); 

- wysyłając SMS o treści BEJRUT pod numer 72052 (koszt 2,46 zł). 

INTENCJE MSZALNE 6-13.09.2020 

6.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + babcię Michalinę i Irenę Nowak. 

Konc. Za ++ Wacława Gozdek i syna Andrzeja o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba. 

10:00 W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin. 

Konc. Za ++ Pawła Gorzkowskiego w 13. rocz. śmierci, Remigiusza w 1. rocz. śmierci i 

Tadeusza Kuderskiego w 7. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich. 

11:30 W int. Barbary i Grzegorza z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (6). 

17:30 W int. Marcina Wachel z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ Katarzynę Mucha, Mamę Pelagię Brand i Stefana Nowaka o łaskę nieba. 


