INTENCJE MSZALNE 4-11.10.2015
4.10.2015 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, DIAKONA
8:00
Do świętych Archaniołów i Aniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
Konc. Za ++ Stefanię i Ernesta Torwirt i syna Adama Drozd.
10:00 W int. Jana Legierskiego z ok. 10. rocz. urodzin i Jakuba Superat z ok. 7. rocz.
urodzin z prośbą o opiekę Bożą i Anioła Stróża.
11:30 W int. Tomasza z ok. 4. rocz. urodzin, jego rodziców, chrzestnych i dziadków z podz.
za łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża.
Konc. W int. Elżbiety i Kamila Kamczyk z ok. 1. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
Sakrament chrztu św.: Katarzyna Wołkowicz.
17:30 Za ++ rodziców Krystynę i Jana Buczyńskich.
5.10.2015 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
7:00
Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
Konc. Za + mamę Elżbietę Pająk o Boże Miłosierdzie.
17:30 Za ++ męża Mariana Gryglik, rodziców z obu stron i pokrew. o łaskę nieba dla nich.
Konc. Za + mamę Dorotę Dymiańczuk w 3. rocz. śmierci, aby Jezus przyjął ją do nieba.
6.10.2015 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za ++ Jadwigę Dudek oraz z rodzin Dudek i Deutsch.
17:30 W int. syna Krzysztofa w 25. rocz. urodzin i córkę Marię z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
Konc. Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
7.10.2015 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
7:00
Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
17:30 Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokryw. z obu stron z prośbą, aby
Miłosierny Bóg za wstaw. M.B. Różańcowej obdarzył ich łaską życia wiecznego.
Konc. Za ++ siostrę Krystynę Buczyńską w 2. rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron.
8.10.2015 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Józefa Kleban w rocznicę śmierci.
17:30 Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
Konc. Za ++ Zofię i Antoniego Talaga oraz Różę i Henryka Witkowskich.
9.10.2015 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA
7:00
Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
17:30 W int. Stanisława z podz. za szczęśliwy przebieg operacji i z prośbą o łaskę zdrowia.
Konc. Za ++ Jana Błaszczaka pół roku po śmierci i Marię Kazimierę Kubec w 2. rocz.
śmierci – int. od żony, męża, dzieci i wnuków.
10.10.2015 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do świętych Aniołów i Archaniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
17:30 W int. synów z prośbą w pewnej intencji.
Konc. Za + męża Stanisława Tomczyka w 1. rocz. śmierci.
11.10.2015 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA
8:00
Za ++ z rodzin Felskich i Bakalarz o łaskę nieba.
10:00 Za ++ Adama Jabłońskiego w 10. rocz. śmierci, Józefę, Zofię i Marcina Jabłońskich,
Klarę i Józefa Rajnert oraz pokrewieństwo, Józefę i Stanisława Romaniuk, Stanisława
Kuliberda i pokrewieństwo, aby dobry Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego.
Konc. Za ++ Emilię i Jana Kaszny oraz siostry Jadwigę i Irmgardę.
11:30 W int. Marianny i Stanisława Radłowskich z ok. 45. rocz. ślubu z podz. za otrzymane
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie (Te Deum).
17:30 Do świętych Archaniołów i Aniołów w int. Jana, Sylwii, Daniela i Wiktora Cwetko.
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INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.10.2015
Święty Franciszku z Asyżu!
Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu!
Dziś uroczystość św. ojca naszego Franciszka z Asyżu. Przed kościołem
zbiórka do puszek na potrzeby Caritas. O godz. 15:00 na placu kościelnym
nabożeństwo ku czci św. Franciszka z błogosławieństwem zwierząt. O godz.
16:00 w salkach pierwsza nauka dla narzeczonych.
Każdego dnia października w godz. 20:00-21:00 zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu – Z Jezusem po godzinach…. Podczas adoracji
okazja do spowiedzi św. Jest ona przygotowaniem do Roku Miłosierdzia.
Nabożeństwo różańcowe codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Za wspólnotowe odmówienie różańca
pod zwykłymi warunkami zyskać można odpust zupełny. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych.
Spotkania katechumenów według planu ustalonego z katechetami.
W środę o godz. 13:00 spotkanie dla seniorów, a o godz. 16:30 spotkanie dla
kandydatów na ministrantów.
W piątek o godz. 17:30 msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. O godz.
18:30 spotkanie RMF.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci NMP. Spotkania: o godz. 10:00 dla
Marianek, o godz. 11:00 dla ministrantów.
W przyszłą niedzielę przypada XV Dzień Papieski. Zespół Caritas
rozprowadzał będzie papieskie kremówki w cenie 3.00 zł. Przed kościołem
odbędzie się zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia z
przeznaczeniem dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
Wyrażam podziękowanie za przygotowanie, przeprowadzenie i uczestnictwo
w piątkowym koncercie uwielbienia oraz w nabożeństwie Transitus.
Od wtorku przyjmować będziemy intencje na rok 2016. Bardzo prosimy, by
odpowiednio wcześniej zgłosić jubileusze i ważne rocznice rodzinne.

Na stoliku pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Składać je można
w zakrystii lub kancelarii.
Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary, kwiaty oraz życzenia
z racji dzisiejszej uroczystości. Niech św. Franciszek wstawia się za nami u
Boga i wyprasza nam obfitość Bożego błogosławieństwa, szczególnie członkom
rodziny franciszkańskiej.
Żegnamy parafian: Kacper Mesjasz (2011). Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.
RODZINA FRANCISZKAŃSKA
Zakon Braci mniejszych powstał w 1209 roku, założył go św. Franciszek z
Asyżu, zwany także Biedaczyną z Asyżu, Franciszkiem Serafickim bądź
Poverello (wł. Biedaczyna). Nazywał się Giovanni (Jan) Bernardone, urodził się
w 1182 roku w Asyżu. Pochodził z bogatej włoskiej rodziny mieszczańskiej.
Od 1208 roku wokół Franciszka zaczęli gromadzić się towarzysze, z którymi
w 1209 roku założył zakon, tzw. Pierwszy Zakon Franciszkański. Jego siedzibą
była asyska kaplica Matki Bożej Anielskiej – Porcjunkula.
W 1211 roku św. Franciszek założył zakon klarysek, tzw. Drugi Zakon
Franciszkański, a w 1221 roku dla świeckich, tzw. Trzeci Zakon Franciszkański,
od 1978 roku jego nazwa brzmi Franciszkański Zakon Świeckich.
We wrześniu 1224 roku podczas pobytu na górze La Verna Franciszek
otrzymał stygmaty na dłoniach, stopach i na boku. Jest to pierwszy w historii
udokumentowany fakt stygmatyzacji. Zmarł 3 października 1226 roku w
Porcjunkuli. 15 lipca 1228 roku, czyli w niecałe dwa lata po śmierci,
kanonizował go w Asyżu papież Grzegorz IX.
Bardzo wcześnie w pierwszym zakonie wyodrębnia się Zakon Braci
Mniejszych Konwentualnych zaliczany do głównego nurtu sięgającego
początków zakonu czyli jeszcze za życia św. Franciszka i jego pierwszych
towarzyszy. Nazwa zakonu Bracia Mniejsi Konwentualni spotykana jest w
dokumentach już od 1250 roku. Określenie „konwentualni” pochodzi od łac.
conventus – wspólnota, wspólne miejsce zamieszkania. Oznacza sposób życia i
prowadzenie działalności w oparciu o priorytet życia we wspólnocie klasztornej.
Cechą charakterystyczną tego zakonu jest prowadzenie apostolstwa i
duszpasterstwa przez duże wspólnoty, głównie w miastach.
Powodem, dla którego założyciel Matteo Serafini da Bascio powołał do życia
nową gałąź pierwszego zakonu, tzw. Kapucynów, było odchodzenie
przełożonych od surowej reguły stworzonej przez św. Franciszka. Dotyczyło to
zwłaszcza ślubu ubóstwa oraz niemożności życia w ascezie. Zakon ten został
zatwierdzony przez papieża Pawła IV w 1560 roku. Do Polski zakon sprowadził
król Jan III Sobieski w sierpniu 1681 roku. Dziesięć lat później otworzyli

nowicjat, przyjmując kandydatów. W Polsce pierwsze klasztory powstały w
Warszawie, w Krakowie, we Lwowie i w Lublinie. Św. Franciszek i św. Klara
są założycielami Zakonu Sióstr Klarysek zwanego drugim Zakonem
Franciszkańskim. Siostry Klaryski prowadzą życie kontemplacyjne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w
rodzinach św. Franciszek, zaproponował im nową formę życia ideałami
Ewangelii, dając tym samym początki Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich
nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.
Pierwsze wspólnoty Trzeciego Zakonu św. Franciszka na ziemiach polskich
powstały po przybyciu franciszkanów Pierwszego Zakonu do Wrocławia w roku
1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu
dalszych wieków Trzeci Zakon Franciszkański był bardzo liczny, zrzeszając
osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów,
kardynałów oraz papieży.
Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez Trzeci Zakon upadły w
okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie
okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w
okresie stalinizmu Zakon Świeckich nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki
modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał
ten trudny okres. Odrodzenie Trzeciego Zakonu, już jako Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie
zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ. Franciszkański
Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą,
Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.
Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która w
Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych
działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu
Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św.
Franciszka. Rodzinę tę tworzą również liczne Zakony Regularne męskie i
żeńskie, oparte na trzeciej regule św. Franciszka.
Rodzina Franciszkańska jest najliczniejsza w Kościele Katolickim i liczy ok.
700 tys. członków. Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęło setki
mężczyzn i kobiet. Może i Ciebie Pan wzywa abyś zechciał żyć według
Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez to dążył do doskonałości i
ochotnie podejmował dzieła apostolskie w duchu konkretnej rodziny zakonnej.
Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca, świętego Franciszka, Kościół
swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem
dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali.
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

