INTENCJE MSZALNE 19-26.10.2014
19.10.2014 NIEDZIELA MISYJNA – XXIX ZWYKŁA
8:00
Za ++ rodziców Henrykę i Józefa Kibiłdów o spokój ich dusz.
Konc. Za + Małgorzatę Maziarz-Idziak w 30. dzień po śmierci.
10:00
W int. Bożeny i Zbigniewa Grocholskich z ok. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Bożą nad całą rodziną.
11:30
W int. Ireny Izydorczyk z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
17:30
Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin Srebrnych i Sierżant z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
20.10.2014 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KNTEGO, PREZBITERA
7:00
17:30
Za + Irenę Superat z prośbą o łaskę nieba dla niej.
21.10.2014 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
7:00
Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru
oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
17:30
W int. rodziny Michalik z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie.
22.10.2014 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
7:00
17:30
W int. Krystyny Idziak z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i zdrowie.
23.10.2014 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA
7:00
Za ++ Stanisławę i Władysława Hałaj z prośbą o szczęśliwość wieczną dla niego oraz
o opiekę Bożą dla syna Włodzimierza.
17:30
Za ++ Marię, Tadeusza, Stanisława, Ludwika, rodziców z rodzin Szewc i Kamińskich
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
24.10.2014 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Stefana Pohoreckiego o szczęśliwość wieczną.
17:30
Za ++ Kazimierę i Henryka Adamus oraz Małgorzatę Chajdzicką.
25.10.2014 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
17:30
Za + Sławomira Gut w 30. dzień po śmierci o radość nieba.
26.10.2014 NIEDZIELA – XXX ZWYKŁA
8:00
Za + syna Marka Niemiec w 30. dzień po śmierci.
10:00
Za + Małgorzatę Maziarz-Idziak, aby dobry Bóg przyjął ją do siebie – int. od Romy z
rodziną.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Hanna Kula.
11:30
Za + Józefa Futa w 8. rocz. śmierci o łaskę nieba.
Sakrament chrztu św.: Franciszek Juśków, Jakub Pasławski, Aleksandra Szaub, Weronika
Warczyńska.
17:30
W int. Karola Kotmana z prośbą o łaskę zdrowia dla niego, dla dzieci i wnuka oraz za
++ żonę Różę Kotman, rodziców z obu stron z prośbą łaskę nieba.
Konc. Za ++ rodziców Zofię i Michała Łuciów, siostrę Marię, męża Józefa, teściów Marię i
Franciszka Wysockich oraz Zbigniewa Tabacznik z prośbą o łaskę nieba.
Kancelaria parafialna czynna: wt 16:00-18:00, śr 18:00-19:30, pt 8:00-9:00 i 16:00-18:00
Parafia tel. 32 333 21 21, 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 XXIX Niedzielę Zwykłą – Misyjną
19. października 2014 roku
Rok A, Psałterz I tygodnia
INFORMACJE BIEŻĄCE 19-26.10.2014
Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji! Zachęcam was do
zanurzenia się w radości Ewangelii i do pielęgnowania miłości zdolnej rozpalić
wasze powołanie i waszą misję (papież Franciszek).
Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Kolekta przeznaczona jest na cele
misyjne Kościoła. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji. Odbywa się liczenie
wiernych. Przed kościołem do nabycia są znicze Caritas w cenie 3.00 zł. O godz.
14:30 trzecia nauka dla narzeczonych. Na godz. 16:00 zapraszamy do naszego
kościoła na koncert pięciu gliwickich chórów zrzeszonych w Śląskim Związku
Chórów i Orkiestr. W programie Missa brevis Charlesa Gounoda.
Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i
niedziele o godz. 17:00. Za publiczne odmówienie Różańca św. zyskać można
odpust zupełny. Zachęcamy do modlitwy różańcowej w gronie rodziny.
W czwartek przypada rocznica urodzin biskupa Gerarda Kusza – pamiętajmy
o nim w modlitwie.
W piątek na godz. 15:00 GCOP oraz SP nr 36 zapraszają wszystkich
mieszkańców na Festyn Rodzinny organizowany na podwórku szkolnym. O
godz. 17:30 msza św. szkolna. O godz. 18:30 w kościele katecheza dla rodziców
dzieci pierwszokomunijnych. O godz. 18:45 spotkanie dla młodzieży.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Spotkania Dzieci
Maryi o godz. 10:00, ministrantów o godz. 11:00. O godz. 16:30 nauka dla
rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu św.
W przyszłą niedzielę o godz. 16:00 czwarta i ostatnia w tym cyklu nauka dla
narzeczonych. W tym dniu zmiana czasu na zimowy – godzinę do tyłu.
Na stoliku pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Złożyć je można w
zakrystii lub kancelarii.
Zapisy na przyjęcie Ikony św. Rodziny z racji Roku Rodziny w zakrystii.
Polecamy kolejny numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary i kwiaty. Niech
błogosławieństwo Boże umacnia nas do bycia apostołami.

Żegnamy naszych parafian: Teresa Konieczna (1929), Stanisław Tomczyk
(1943), Izabela Sadowska (1975). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Z ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 19. PAŹDZIERNIKA 2014
Drodzy Bracia i Siostry!
Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego
misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej
powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej
natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to
uprzywilejowany czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się przez
modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na
terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości.
Ojciec jest źródłem radości. Syn jest jej wyrazem, a Duch Święty jej dawcą.
Maryja miała wyjątkowe doświadczenie spotkania z Jezusem i dlatego stała się
„przyczyną naszej radości”. Uczniowie natomiast zostali powołani do tego, by
podążać za Jezusem i zostać posłanymi przez Niego do głoszenia Ewangelii (por.
Mk 3,14) i to właśnie napełniło ich radością. Dlaczego i my także nie
mielibyśmy dać się porwać temu nurtowi radości?
„Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i
przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym
do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu
powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu” (Evangelii
gaudium, nr 2). Dlatego ludzkość odczuwa wielką potrzebę czerpania ze
zbawienia przyniesionego przez Chrystusa. Uczniowie Jezusa to ci, którzy
pozwalają się pociągnąć coraz bardziej Jego miłości oraz rozpalić ogniem zapału
dla Królestwa Bożego i głoszenia radości Ewangelii. Wszyscy uczniowie Pana są
powołani do ożywiania radości ewangelizacji.
W wielu regionach świata zaczyna brakować powołań do kapłaństwa i do
życia konsekrowanego. Często jest to spowodowane brakiem udzielającego się
innym zapału apostolskiego wewnątrz wspólnot, które tracą entuzjazm i dlatego
nikogo nie przyciągają. Radość Ewangelii rodzi się ze spotkania z Chrystusem i z
dzielenia się z ubogimi. Zachęcam więc wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i
grupy do życia intensywnym braterskim życiem, opartym na miłości Jezusa i
wyczulonym na potrzeby najuboższych. Prawdziwe powołania wyrastają tam,
gdzie jest radość, entuzjazm i pragnienie niesienia Chrystusa innym. Pośród tych
powołań nie możemy przeoczyć świeckich powołań misyjnych. Od pewnego
czasu wzrosła znacznie świadomość tożsamości i misji wiernych świeckich w
Kościele, jak również świadomość, że są powołani, aby odgrywać coraz bardziej

odpowiedzialną rolę w szerzeniu Ewangelii. Dlatego ważną rzeczą jest, aby byli
odpowiednio formowani do skutecznej działalności apostolskiej.
Światowy Dzień Misyjny jest okazją, aby ożywić pragnienie i moralny
obowiązek radosnego uczestniczenia w misji. Osobista pomoc materialna jest
znakiem ofiarowania samego siebie najpierw Bogu, a następnie braciom. W ten
sposób dar materialny może stać się sposobem ewangelizacji świata budowanego
na miłości.
Prośmy przez wstawiennictwo Maryi, która jest wzorem pokornej i radosnej
ewangelizacji, aby Kościół stał się przytulnym domem, matką dla wszystkich
ludzi i źródłem odrodzenia dla naszego świata.
Franciszek, Papież
STATYSTYKA MISYJNA W 2014
Najwięcej polskich misjonarzy księży diecezjalnych, zakonników, sióstr
zakonnych i osób świeckich, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce – 828.
Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to:
Kamerun – 123, Zambia – 78, Tanzania – 67, Madagaskar – 58, Demokratyczna
Republika Konga – 46, RPA – 45, Rwanda – 41, i Republika
Środkowoafrykańska – 37.
W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 786 misjonarzy z Polski.
Najwięcej w: Brazylii – 261, Argentynie – 122, Boliwii – 119, Peru – 61,
Ekwadorze – 40 i Paragwaju – 39.
W Azji jest 314 polskich misjonarzy. Najwięcej w: Kazachstanie – 106,
Izraelu – 53, na Filipinach – 31, Japonii – 29, w Uzbekistanie – 17, i na Tajwanie
– 14.
W Oceanii pracuje 70 misjonarzy. Większość w Papui-Nowej Gwinei – 66.
Centrum Formacji Misyjnej w roku 2013/2014 przygotowało do wyjazdu 35
misjonarzy: 17 księży, 9 sióstr zakonnych, 3 zakonników i 6 osób świeckich.
W niedzielę 4. maja 2014 roku w Gnieźnie 41 misjonarzy otrzymało krzyże
misyjne z rąk abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
Wśród nich było 22 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 2 diakonów, 9 sióstr
zakonnych i 8 osób świeckich.
Obecnie Kościół katolicki na świecie liczy: 1 213 591 000 wiernych z
6 933 310 000 ogółu ludności, 2 979 jednostek administracyjnych, 5132
biskupów, 413 418 kapłanów, 40 914 diakonów stałych, 55 085 braci i sióstr
zakonnych120 616 kleryków seminariów wyższych.
Ponadto Kościół kieruje w świecie 71 482 przedszkolami, 94 411 szkołami
podstawowymi, 43 777 szkołami średnimi oraz szkołami wyższymi gdzie uczy
się ponad 5 500 000 studentów. Działalność charytatywna obejmuje 117 129
ośrodków roztaczających opiekę nad chorymi i potrzebującymi.

