
17:30 Za + tatę Konstantego Dymiańczuk w 27. rocz. śmierci, aby dobry Jezus przyjął go do 

swojej chwały. 

Konc. Za + Mirosława Baj w rocznicę śmierci. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

18.10.2016 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 

7:00 Za + Franciszka – gregorianka. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

17:30 Za + Janusza Borowiaka – int. od kolegów z pracy. 

Konc. Za ++ męża Mariana Tołkacz, rodziców z obu stron i pokrewieństwo. 

Konc. Za ++ Bogdana Prokop w 3. rocz. śmierci i rodziców. 

19.10.2016 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, ZAKONNIKA 

7:00 Do Opatrzności Bożej w int. wnuczki Marty i z prośbą o zdrowie w całej rodzinie. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską – int od rodziny Straszak. 

17:30 Za + ojca, dziadka i pradziadka Zdzisława Rzeźnik w 2. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

Konc. Za + Franciszka – gregorianka. 

20.10.2016 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

Konc. Za + Franciszka – gregorianka. 

17:30 Za wstaw. M.B. Różańcowej i św. Jana Pawła II w int. rodzin Srebrnych i Sierżant z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Irenę Superat z ok. imienin. 

21.10.2016 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA 

7:00 Za + Franciszka – gregorianka. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

17:30 Za ++ męża Stanisława, rodziców, teściów i pokrewieństwo. 

22.10.2016 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA 

7:00 Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

17:30 W int. Edyty i Bogusława Gądek z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

Konc. W int. Iwony i Piotra Tkaczyk z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

Konc. Za + Marię Kos, aby Miłosierny Bóg otworzył jej bramę nieba. 

23.10.2016 NIEDZIELA TRZYDZIESTA ZWYKŁA – MISYJNA 

8:00 Za ++ Anielę i Stanisława Matuła oraz Stanisława Zuchowicz. 

Konc. Za + Andrzeja Gozdek – gregorianka. 

10:00 Za ++ Annę i Edwarda Ogonowskich, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

11:30 W int. Barbary i Jana z ok. 35. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny. 

Konc. Za ++ ojca Karola, brata Jerzego, babcię Klarę oraz z rodziny Rogon z prośbą o łaskę 

nieba dla nich. 

Sakrament chrztu św.: Szymon Tomaszewski. 

17:30 Za + Franciszka – gregorianka. 

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 Niedzielę – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej 

16. października 2016 roku 

Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 
Rok obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski 966-2016 

Rok Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.10.2016 

Święta Jadwigo, wspierając nasze prośby, racz nam wyjednać podobną 

uległość Woli Bożej, jakiej Ty byłaś przykładem. 

Dziś uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Śląska i naszej Prowincji 

zakonnej. Przed kościołem miesięczna zbiórka na remont placu kościelnego. 

Polecamy tę sprawę modlitwie i ofiarności Parafian. O godz. 16:00 trzecia nauka 

dla narzeczonych. O godz. 17:00 nabożeństwo różańcowe. O godz. 18:30 

spotkanie Bractwa Pisma św. Na godz. 19.00 Polski Teatr Historii z Mikołowa 

zaprasza do kościoła Chrystusa Króla na spektakl muzyczny pt. „Popiełuszko – 

apostoł odwagi”. Wstęp wolny. 

Nabożeństwa różańcowe w soboty i niedziele o godz. 17:00, od poniedziałku 

do piątku o godz. 18:00. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

W każdy dzień października od godz. 18:30 do 19:30 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. Po południu zbiórki dla LSO. 

W czwartek o godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie dla młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 

spotkanie Dzieci Maryi. O godz. 7:30 wyruszy autokarowa pielgrzymka na Jasną 

Górę, powrót planowany jest na godz. 17:00, koszt 35 zł. W tym dniu przypada 

wspomnienie św. Jana Pawła II. Niech będzie to dziękczynienie za łaski, które 

otrzymujemy za jego wstawiennictwem. Serdecznie zapraszamy do 

pielgrzymowania całe rodziny, ich bowiem patronem jest św. Jan Paweł II.  

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na misje. Na godz. 16:30 Śląski 

Związek Chórów i Orkiestr zaprasza do naszego kościoła na XV Jesienny 

Festiwal Pieśni Religijnej. W programie pieśni Maryjne w wykonaniu 

indywidualnych chórów oraz Msza Krótka Mariana Sawy w wykonaniu chórów 

połączonych. Szczegóły na plakacie. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki, składać je można w kancelarii, 

zakrystii lub w kopercie do koszyka podczas kolekty. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za modlitwy, ofiary i kwiaty. Święta 

Jadwigo spójrz na lud, przyjdź i błogosław nasz życia trud. 

Żegnamy parafian: Andrzej Stich (1944). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen. 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 

W DNIU 7.10.2016 

1. Część wstępna: 

O godz. 18:45 w refektarzu klasztornym przewodniczący modlitwą rozpoczął 

posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i powitał zebranych. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 osób, 3 usprawiedliwione, 4 nieobecnych. 

 Przedstawiono i przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady 

2. Podsumowania: 

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się dnia 8.3.2016 r. 

Proboszcz zaznajomił Radę ze zmianami personalnymi po kapitule 

prowincjalnej. 

Przyjęto zmiany w składzie Rady, która obecnie liczy 23 członków (11 z 

urzędu i 12 z wyboru). 

Z Rady odeszli: 

 o. Idzi Wójcik, gwardian klasztoru, członek z urzędu, przeniesiony do 

Wrocławia; 

 o. Jordan Staffa, wikariusz parafialny, członek z urzędu, przeniesiony do 

Wrocławia; 

 p. Irena Turczyńska, przełożona FZŚ, członek z urzędu, zakończyła 

kadencję jako przełożona; 

Do Rady weszli: 

 o. Lotar Czora, wikariusz parafialny, członek z urzędu; 

 p. Rita Mularczyk, przełożona FZŚ i Róż Różańcowych, członek z urzędu. 

W marcu 2017 r. dobiega końca kadencja Rady Parafialnej – wybory odbyły 

się w niedzielę 18. marca 2012 r. Powoli przygotowujemy się do wyborów, które 

wyłonią nowych Radnych. Zastanówmy się nad kandydatami. 

Podsumowano uroczystości parafialne: święta Wielkanocne, Boże Ciało, 

odpust parafialny, święcenia kapłańskie oraz prymicje parafialne o. Lotara i o. 

Rocha. Wyrażono podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do uroczystego ich przeprowadzenia i przeżywania. 

3. Sprawy bieżące: 

Dobiega końca Rok Miłosierdzia – trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu 

z okazją do spowiedzi św., co spotyka się z żywym zainteresowaniem Parafian i 

Gości. Codzienna Adoracja potrwa do uroczystości Chrystusa Króla. 

W Adwencie po Roratach organizowane będą śniadania dla dzieci. Zwrócimy 

się do Parafian z prośbą o kubki oraz o materialną pomoc w ich zorganizowaniu 

śniadań. Dziękujemy tym, którzy już wyrazili chęć pomocy. 

W czwartą niedzielę Adwentu odbędzie się festyn świąteczny z 

kolędowaniem, który organizujemy razem z Radą Osiedla i GCOP-em. 

Pod obrady powróciła sprawa godziny Pasterki. Za północą przemawia 

tradycja. Za zmianą przemawia to, że uczestnicy Pasterki są osobami starszymi, 

długa odległość czasowa pomiędzy wieczerzą wigilijną a Pasterką, wielu 

chętnym trudno dotrwać do godz. 24:00, brakuje dzieci i młodzieży. Liczymy, że 

wcześniejsza godzina zwiększy liczebny udział Parafian i Gości w Pasterce. 

Przebieg głosowania przedstawia się następująco: cztery głosy za godz. 24:00, 

osiem głosów za godz. 22:00, cztery głosy za godz. 22:00 na czas próbny. Po 

wyrażeniu opinii przez obecnych Radnych ostatecznie przyjęto godz. 22:00 z 

zastrzeżeniem, że nowa godzina wprowadzona będzie na próbę. 

Wizyta duszpasterska w parafii rozpocznie się w poniedziałek 2. stycznia i 

zakończy się najpóźniej dnia 14. stycznia przed rozpoczęciem ferii zimowych. 

Proboszcz zaznajomił Parafian ze szczegółami dotyczącymi remontu placu 

kościelnego. 

Proboszcz poinformował członków Rady o kulisach organizacji mszy św. 

szkolnej, która odbywa się w środy o godz. 7:00. Pomimo, że godzina mszy św. 

nie koliduje z innymi zajęciami dzieci, napotyka jednak na szereg trudności i 

przeciwności. Potrzeba otwartości, by sprawa otwierania umysłów i serc dzieci 

na wartości wyższe była ważna dla wszystkich środowisk zaangażowanych w 

wychowanie młodego pokolenia. O to trzeba nam prosić w modlitwie… 

4. Wolne wnioski: 

Na zakończenie Radni w wolnych opiniach i wnioskach odnieśli się do 

poruszonych tematów. Posiedzenie zakończono modlitwą i poczęstunkiem. 

INTENCJE MSZALNE 16-23.10.2016 

16.10.2016 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, PATRONKI ŚLĄSKA I 

PROWINCJI ZAKONNEJ 

8:00 Za + Stanisława Dziekan w 30. dzień po śmierci. 

10:00 W int. Doroty i Krzysztofa Urbanek z ok. urodzin oraz zawarcia sakramentu 

małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Aniołów Stróżów, Matki Bożej 

i św. Józefa i aby rodzina, którą założyli była na wzór Świętej Rodziny. 

Konc. Za + Stefana Nowaka w 9. rocz. śmierci o zbawienie jego duszy. 

11:30 W int. Marianny i Bonifacego Mentel z ok. 55. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny. 

17:30 Za ++ Henryka Miśko, rodziców Józefę i Władysława Miśko oraz Michalinę i Józefa 

Boryło. 

17.10.2016 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BPA I MĘCZ. 
7:00 Za + Franciszka – gregorianka. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 


