
INTENCJE MSZALNE 19-26.09.2021 

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 Radzioch z ok. 92. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

20.09.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW Z KOREI ANDRZEJA, 

PREZBITERA, PAWŁA I TOWARZYSZY 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (8). 

17:30 Za + Tomasza Wojciechowskiego w 30. dzień po śmierci. 

21.08.2021 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ Stanisława Dziekan, Tadeusza Zajączkowskiego i rodziców o spokój ich dusz. 

Konc. Za + Tomasza Kapica w 30. dzień po śmierci. 

22.09.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (10). 

17:30 Za +Andrzeja Skiba w 30. dzień po śmierci o łaskę nieba – int. od siostry i jej koleżanek. 

Konc. Za ++ o. Idziego i o. Nikodema o łaskę nieba dla nich – int. od s. Jolanty FZŚ. 

23.09.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA 

7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (11). 

17:30 Za + Zofię Milka w 6. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Teresę Mencel w 1. rocz. śmierci o radość nieba dla niej. 

24.09.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (12). 

17:30 Za + Annę Broncel w rocz. urodzin o łaskę nieba. 

Konc. Za + siostrę Mirosławę Bogusz. 

25.09.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA 

7:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Stanisławę Żak w 1. rocz. śmierci. 

26.09.2021 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Władysława Gutowskiego – gregorianka (14). 

10:00 Za ++ ojca Józefa Dominik z ok. rocz. urodzin i mamę Wiktorię o dar nieba. 

11:30 Z podziękowaniem Bogu za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich oraz z prośbą, aby nikomu 

nie zabrakło chleba powszedniego. 

Konc. W int. Julii Mieczkowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz o nawrócenie grzeszników i 

w int. Bogu znanej. 

Sakrament Chrztu św.: Nela Bucka, Dorota Dersiewicz, Lilianna Modelska. 

17:30 Za ++ Helenę i Bolesława Tyrcha, Helenę i Stanisława Tyrcha. 

 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Dwudziestą Piątą Niedzielę Zwykłą 

19. 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 19-26.09.2021 

Owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Dziś zbiórka do puszek na inwestycje – dziękujemy za złożone ofiary. O 

godz. 17:00 nieszpory niedzielne, o godz. 17:30 msza św. w int. małżeństw 

Parafii ze świadectwem małżonków. 

Przez cały wrzesień od poniedziałku do piątku o godz. 20:00-21:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. o uproszenie wiary i 

miłości w naszych rodzinach. 

Spotkanie dla katechumenów przed sakramentem bierzmowania w 

poniedziałek lub we wtorek o  godz. 18:00 w kościele. Udzielenie sakramentu 

planowane jest na czwartek 25. listopada o godz. 17:30. 

W poniedziałek o godz. 16:00 zbiórka dla Dzieci Maryi. Zapraszamy nowe 

dziewczęta od 3 klasy wzwyż, które chciały by zostać Mariankami. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:30 zbiórka dla 

ministrantów. 

W piątek nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa połączone ze mszą św. 

wieczorną. O godz. 18:30 w kościele spotkanie rodziców dzieci komunijnych. 

Prosimy o przyniesienie wypełnionych deklaracji. 

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

wieczornej w ogrodzie klasztornym pieczenie ziemniaka. Serdecznie zapraszamy 

do udziału w spotkaniu. 

W przyszłą niedzielę podziękowanie za owoce ziemi i za wszelką ludzką 

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

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Niech Bóg napełni nasze serca pokorą, abyśmy wszędzie tam, gdzie nas 

posyła, zaprowadzali pokój, jedność i zgodę. 

Żegnamy naszych zmarłych: Adam Grudniewski (1945) oraz ofiary 

pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie na wieki. Amen. 



NARODOWY MARSZ ŻYCIA I RODZINY 

Hasło przewodnie tegorocznego Marszu, który odbędzie się w niedzielę 19. 

września od godz. 11:30, brzmi: „Tato – bądź, prowadź, chroń”. Ambasadorzy 

Marszu – artyści, dziennikarze, sportowcy, duchowni i osoby, które wspierają tę 

ideę, zapraszają na wydarzenie wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny i 

życie każdego człowieka. 

Każdy człowiek, niezależnie od światopoglądu powinien być obrońcą życia. 

Prawo do życia jest elementarnym prawem i wobec braku tego prawa wszystkie 

inne prawa tracą jakikolwiek sens. 

Ojcostwo jest istotą mężczyzny. Ojciec ma być. Być przede wszystkim przy 

matce swoich dzieci. Powinien być po to, aby dzieci prowadzić, aby pokazywać 

drogę, która jest prawdą, która wiedzie nas do zbawienia. I po trzecie powinien 

chronić dzieci przed tymi, którzy chcą tę drogę zmienić, którzy chcą, by dzieci 

szły drogą kłamstwa. 

Dlaczego warto przyjść na Narodowy Marsz dla Życia? W dzisiejszym 

świecie nic nie jest bardziej zagrożone niż prawo naturalne, niż to wszystko, co 

mogłoby się wydawać czymś nienaruszalnym, stałym, niezmiennym. Nie da się 

tego obronić, jak manifestując, jak pokazując, że jest się po stronie dobrych 

ludzi, dobrych wartości i dobrych zasad – wskazuje red. Paweł Lisicki. 

Podziękujmy tym odważnym politykom, dzięki którym udało się 

przeprowadzić poprawkę, która gwarantuje ochronę życia dzieci 

niepełnosprawnych, te dzieci dziś mogą się urodzić w Polsce, ale również 

pamiętajmy, że aborcja nadal jest problemem. 

W zeszłym roku były nas tysiące. Niesamowita atmosfera modlitwy, radości, 

entuzjazmu i wdzięczności Bogu za to, że mamy tak piękną, wspaniałą rodzinę, 

wspaniałe małżeństwa, dzieci i chcemy jeszcze więcej Bożego błogosławieństwa 

sprowadzać z nieba na ziemię dla naszego domu – mówił jeden z organizatorów 

Marszu. Pomimo, że wielu z nas nie będzie mogło wziąć bezpośredniego udziału 

w tym wydarzeniu. Módlmy się w tych ważnych dla przyszłości naszej Ojczyzny 

intencjach, które przyświecają organizatorom i uczestnikom Marszu. 

JAK NIE WYCHOWAĆ NARCYZA? 

Rodzice nie chcą wychować swoich dzieci na egoistów i samolubów. Mimo to 

rozbudzają w nich często przesadne poczucie wyjątkowości, mogące prowadzić 

do narcyzmu. Jak wychować pewnego własnej wartości, obdarzonego realnym 

obrazem siebie człowieka? 

Do zatłoczonego autobusu wsiada babcia z na oko 7-letnim wnukiem. Kobieta 

sadza dziecko na jedynym wolnym miejscu, by po chwili zasypać go pytaniami o 

chęć zjedzenia bułki, drożdżówki, kanapki etc. Dwa przystanki później wsiada 

starsza pani. Przeciska się między pasażerami, podchodzi do chłopca i pyta, czy 

ustąpi jej miejsca. Nie schodź! Jego bolą nóżki, bardzo się nachodził! - 

wykrzykuje oburzona babcia. 

Każde dziecko na wczesnym etapie rozwoju przechodzi przez okres, kiedy w 

jego oczach cały świat skupia się na nim, a zadaniem ludzi i przedmiotów jest 

zaspokajanie jego potrzeb. Ten etap jest konieczny dla prawidłowego rozwoju 

sfery psychicznej i emocjonalnej. Równie niezbędne jest jego zakończenie. 

Narcyzm pierwotny zanika, gdy dziecko uświadamia sobie ograniczoność 

swoich możliwości, konflikt potrzeb własnych z cudzymi, konieczność liczenia 

się z innymi. Jeżeli nie będzie się z tym konfrontować, stopniowo już od 

ukończenia pierwszego roku życia, szybko stanie się małym terrorystą, który 

zmusza otoczenie do koncentracji na sobie i swoich zachciankach. Z tego nie 

wyrasta się samemu. Z biegiem lat taki młody człowiek staje się samolubny, 

skoncentrowany wyłącznie na sobie, traktujący z góry dorosłych i rówieśników, 

gotów szantażować psychicznie najbliższych. Żywiąc zazdrość i chęć zemsty 

wobec tych, którzy mogą podważyć jego mniemanie na swój temat, nie umie 

wchodzić w głębsze relacje. Aby tego uniknąć, powinien rozwijać w sobie 

altruizm, empatię, realny i zgodny z rzeczywistością obraz swojej osoby. 

Jak nie wychować narcyza? Narcyz siebie i swoje dążenia stawia w centrum 

uwagi. Uważa, że funkcjonuje na specjalnych prawach. Potrzebna jest więc 

konfrontacja z granicami - własnymi i cudzymi. Narcyz odbiera krytykę i 

upomnienie jako krzywdę, na którą reaguje złością i agresją. Pomoc dziecku w 

nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami jest bezwzględnym elementem 

skutecznego wychowywania. Narcyzm karmi się pustymi wyrazami uznania. W 

dorastaniu ważna jest zatem mądra pochwała, będąca konkretną informacją 

zwrotną dotyczącą właściwego postępowania młodego człowieka. Zamiast źle 

rozumianej swobody - jasne i konkretne granice. 

Rodzice pragną dla swoich dzieci szerokich horyzontów, różnorodnych 

możliwości, bogatych doświadczeń. Niekiedy utożsamiają przy tym stawianie 

granic z ograniczeniami nakładanymi na beztroskie dzieciństwo. Tymczasem te 

są niezbędne do wychowania człowieka liczącego się z innymi, szanującego 

wartość drugiej osoby, umiejącego znieść odmowę. Bez nich dziecko stanie się 

agresorem, nie znającym własnej i nierespektującym cudzej przestrzeni. 

Nakładanie ograniczeń i pilnowanie ich przestrzegania jest zadaniem rodziców. 

Dzieci będą próbować je przekraczać. Pojawią się trudne emocje, ale nie można 

uciekać przed tak ważną lekcją. 

Dziecko potrzebuje przestrzeni, by wzrastać. Potrzebuje słów pochwały, by 

prawidłowo się rozwijać. Póki zachowujemy równowagę, póki nasze słowa mają 

swe odbicie w rzeczywistości, póki nie trzymamy dziecka pod kloszem i 

stawiamy mu mądre granice, póty pod naszym dachem nie wyrośnie narcyz. 

Miłość kocha i wymaga. (Za katolik.pl) 

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

