13.09.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (27).
Konc. Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (1).
17:30 Za + Tomasza Wojciechowskiego w 30. dzień po śmierci.
14.08.2021 WTOREK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (2).
17:30 Za + Tomasza Kapicę – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (28).
15.09.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (29).
Konc. Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (3).
17:30 W int. dziękczynnej Bogu za dar beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki
Elżbiety Czackiej.
Konc. Za + Tomasza Kapicę – int. od rodzin Szabelskich i Zakrzewskich z Łodzi.
16.09.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA I
CYPRIANA, BISKUPA
7:00 Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (30).
Konc. Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (4).
14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Karolina Mruk i Dawid Sobota.
17:30 Za ++ męża Antoniego Nowotyńskiego w 15. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo.
Konc. Za + Teresę Chmielewską w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba.
17.09.2021 PIĄTEK – ŚWIETO STYGMATÓW ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU
7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (5).
Konc. Za + Tomasza Kapicę – int. od rodziny Chorębiałów.
17:30 Za + Ryszarda Ratajczaka w 30. dzień po śmierci – int. od rodziny Być.
Konc. Za ++ Elżbietę, Stanisława, Marii, Adama i Ireny Januszewskich.
18.09.2021 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (6).
17:30 Za ++ Annę i Stanisława i ich Syna Mieczysława.
19.09.2021 NIEDZIELA – DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA
8:00 W int. Alfredy Gozdek, synowej Jadwigi, syna Krzysztofa z prośbą o błogosławieństwo
Boże i zdrowie w rodzinie.
10:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (7).
11:30 Za ++ Michała Woronowskiego w 6. rocz. śmierci, rodziców, teściów, Elżbietę
Bielawską-Girek i Mariana Bielawskiego.
17:30 Za wstawiennictwem św. Józefa w int. małżeństw naszej parafii o trwanie w miłości i
wierności sakramentalnej (Sylwia i Jacek, Maria i Łukasz, Agnieszka i Jan, Agnieszka
i Dawid).
Konc. W int. Aleksandry radzi och z ok. 92. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
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 Czwartą Niedzielę Zwykłą
12. września 2021 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
INFORMACJE BIEŻĄCE 12-19.09.2021
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Dziś przypada wyczekiwany dzień beatyfikacji Sług Bożych kardynała
Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Kolekta przeznaczona jest na
Stolicę Apostolską. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne.
Przez cały wrzesień od poniedziałku do piątku o godz. 20:00-21:00 adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. Do Jezusa obecnego w
Eucharystii zanosimy modlitwy prosząc o wiarę i miłość w naszych rodzinach.
W poniedziałek o godz. 18:00 różańcowe nabożeństwo fatimskie z procesją.
Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej, które można przynieść w poniedziałek
do godz. 11:00.
We wtorek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej racji
dziękuję wszystkim, którzy troszczą się i piękno krzyża przydrożnego i
misyjnego.
W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. O godz.
7:00 msza św. szkolna. O godz. 17:30 msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji
kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem nowych
błogosławionych.
W piątek nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa połączone ze mszą św.
wieczorną.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na nasze inwestycje.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Błogosławieni Stefanie i Elżbieto wstawiajcie się u Boga za nami, naszymi
Rodakami i za naszą Ojczyzną.
Żegnamy naszych zmarłych: Tomasz Kapica (1953) oraz ofiary pandemii.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie na wieki. Amen.

CO KSZTAŁTOWAŁO ŚWIĘTOŚĆ NOWYCH BŁOGOSŁAWIONYCH?
Prymasa Stefana Wyszyńskiego cechowało szczególne nabożeństwo do św.
Ludwika Marii Grinion de Monfort, autora „Traktatu o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Jego wpływ zainspirował
Wyszyńskiego do oddania się w macierzyńską niewolę Maryi w okresie
uwięzienia, a potem do oddania całego polskiego narodu w macierzyńską
niewolę Maryi. Było to rozwinięciem duchowego projektu św. Ludwika.
Jednak propagując oddanie się NMP w „macierzyńską niewolę” spotykał się z
niezrozumieniem w środowiskach intelektualnych. Nie były one w stanie
zaakceptować pojęcia „macierzyńskiej niewoli”, interpretując to jako rodzaj
„niewolnictwa”. A tymczasem są to zupełnie inne sprawy.
Maryjność Wyszyńskiego wyraziła się także w prośbie polskiego Episkopatu
do Pawła VI podczas Soboru Watykańskiego II, o nadanie Maryi tytułu „Matki
Kościoła”. Paweł VI przychylił się do niej, nawet wbrew większości ojców
Soboru, którzy argumentowali, że może zaszkodzić to relacjom ekumenicznym.
Tymczasem – wraz ze swą maryjnością – prymas Wyszyński był bardzo
otwarty na dialog ekumeniczny. Inspirował swego biskupa pomocniczego w
Warszawie Władysława Miziołka, czy s. Joannę Lossow z Lasek do pionierskich
działań na tym odcinku. Nie widział sprzeczności pomiędzy otwartością na inne
wyznania chrześcijańskie a kultem Matki Bożej. W tej sferze myślał bardziej
dalekosiężnie niż większość osób, która go otaczała. Dziś maryjność nie stanowi
przeszkody w dialogu ekumenicznym.
Drugim rysem – obecnym przez całe życie Wyszyńskiego – jest postrzeganie
świętości poprzez zaangażowanie w życiu codziennym. Jego jedyna wydana po
wojnie książka nosi tytuł „Duch pracy ludzkiej”. To genialny, jasny i głęboki,
wykład teologii pracy, który to temat przez lata był obecny w jego myśli i
homiletyce. Doceniano to w różnych środowiskach katolickich, także poza
Polską. Warto przypomnieć, że np. założyciel Opus Dei św. Josemaria Escriva de
Balaguer znał tę książkę i polecał ją jako lekturę swoim duchowym
podopiecznym. Z jego inspiracji w 1957 r. książka ta została przetłumaczona na
większość języków europejskich.
Trzeci znaczący rys duchowości Prymasa to miłość do Kościoła, co
kształtowało cały jego sposób myślenia. Sam mówił, że jest „jak pies warujący
na wschodniej flance Kościoła”. O tej miłości świadczy choćby zdolność
przekroczenia dla dobra Kościoła negatywnego dziedzictwa historycznego w
stosunku do grekokatolików. Prymas bez żadnych obaw lojalnie sprawował
opiekę nad ukraińskimi grekokatolikami żyjącymi w Polsce. Bez jego opieki po
grekokatolikach w Polsce nie zostałby nawet ślad. Nie przeszkadzało mu to – z
drugiej strony – polemizować z kard. Josyfem Slipyjem, przebywającym na
emigracji zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego, w innych sprawach.
Matka Elżbieta Czacka przypomina nam, że jednym z największych

nieszczęść ludzkości jest pycha. Starać się mówić jak najtreściwiej. Nie tracić
czasu na próżne rozmowy. Pilnować tego w stosunku do siebie i przypominać to
drugim, jeżeli o tym zapominają. Wszelkie obrażanie się jest uważane za złe
wychowanie i głupotę. Nie ma wypadku, żeby pokora i miłość nie przejednały, a
w każdym razie nie umożliwiły stosunków z ludźmi. Miłość, pokora, prostota i
dobra wola. Czego jeszcze uczy nas żyjących dziś?
Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne, jest w
rzeczywistości pełnym treści i światła. W swoich obowiązkach widzi on wyraz
woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Niemu. Ma drogę
jasno wytkniętą przed sobą i dlatego ze spokojem idzie naprzód, nie oglądając się
na żadne względy ludzkie.
Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgoczą, łamią,
rwą i przewracają wszystko. Nic już nie pozostaje z tego, co wiązało z życiem.
Uderzenie jest tak mocne, że za jednym zamachem ogołaca człowieka ze
wszystkiego. Prócz miażdżącego bólu, zdaje się, że już nic jemu nie pozostaje.
Bóg jest wtedy najbliżej. Szczęśliwy ten człowiek, jeżeli wśród bólu, wyzwolony
ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie. Wtedy pozostaje tylko dusza i
Bóg, Bóg i dusza. Wtedy wśród cierpienia i bólu zaczyna człowiek nowe życie,
życie pełne radości i szczęścia wśród cierpień, bólu i łez. Bóg mu dał to
szczęście, „którego świat nie dawa”. Dał mu szczęście, przedsmak nieba.
Biedni ludzie i smutne czasy. W cierpieniach swoich zapomnieli ludzie o
jedynym ratunku, o jedynym lekarstwie. Zapomnieli, że jedynym dawcą pokoju
jest Bóg, że daje On ten pokój za cenę zachowania Jego prawa, Jego przykazań, i
że przede wszystkim w modlitwie trzeba szukać pokoju, siły i światła na drogę
życia. Nie w modlitwie powierzchownej i płytkiej, ale w głębokim zetknięciu się
duszy wprost z Bogiem. W modlitwie długiej, ciężkiej, krwawej, w zupełnym
ogołoceniu duszy.
Myśli Matki Czackiej i przykład życia Kardynała Wyszyńskiego jakże są
aktualne dziś. Korzystajmy z daru życia i przykładu nowych Błogosławionych.
Niech orędują za nami u Boga.
INTENCJE MSZALNE 12-19.09.2021
12.09.2021 NIEDZIELA – DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA
8:00 Za + Mariannę i Franciszka Szirer – gregorianka (26).
10:00 Za + męża Stanisława Grasza w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za + Grzegorza Najder w 16. rocz. śmierci o niebo dla niego.
11:30 W int. Anny i Marcina Wachel z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. W int. Piotra z ok. 1. rocz. urodzin, jego rodziców, rodzeństwa i chrzestnych z prośbą
o opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania.
Konc. Za ++ Klarę i Mariana Pachockich oraz rodziców z obu stron o wieczną radość w
niebie.
Konc. Za + Sławomira Gajosa.

