
5.10.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSP. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (25). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (8). 

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby 

życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 

za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość dla nich – int. 

od Róż Różańcowych. 

Konc. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. Pawła z ok. urodzin z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + męża Mariana Gryglik w rocznicę śmierci oraz z podziękowaniem MBNP za 

szczęśliwy przebieg zabiegu i o błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

Konc. Za ++ rodziców Dorotę i Konstantego Dymiańczuk, aby dobry Bóg przyjął ich do 

swojej chwały. 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (5). 

6.10.2017 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (26). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (6). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (9). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, 

parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron z prośbą, aby 

Miłosierny Bóg za wstaw. MB Różańcowej obdarzył ich łaską wiecznej radości. 

7.10.2017 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEJ 

7:00 W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie 

Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (7). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (10). 

16:00 W int. Ewy i Krzysztofa Morelów z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

17:30 W pewnej Bogu znanej intencji. 

Konc. Za ++ siostrę Krystynę Buczyńską oraz rodziców Zofię i Józefa Kuta. 

8.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (28). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (8). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (7). 

10:00 Za ++ Krystynę Greniuch, Elżbietę i Stanisława Kądziela oraz w pewnej Bogu znanej 

intencji. 

11:30 W int. Marioli i Jacka z ok. 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Kleban. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 W int. Norberta Smolka z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ Stanisławę i Włodzimierza Hałaj z prośbą o łaskę zbawienia. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

Parafia tel. 32 231 38 84, 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 XXVI Niedzielę Zwykłą 

1. października 2017 roku 

Rok jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich 
Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 1-8.10.2017 
Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje. 

Dziś rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Od poniedziałku do piątku o 

godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. O godz. 18:30 modlitwa 

uwielbienia i dziękczynienia za miesiąc adoracji Najświętszego Sakramentu, 

którą poprowadzi zespół Ad Maiorem Dei Gloriam z Gliwic-Brzezinki. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy ku czci Jezusa Eucharystycznego. 

We październiku, codziennie oprócz niedziel, o godz. 20:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw i rodzin – zapraszamy do 

adoracji. 

W poniedziałek o. Lotar zaprasza na grzybobranie. Wyjazd o godz. 8:00. 

We wtorek o godz. 18:00 nabożeństwo Transitus pamiątka śmierci św. Ojca 

naszego Franciszka. Serdecznie zapraszamy szczególnie braci i siostry z FZŚ, 

RMF oraz Parafian i Gości. 

W środę przypada uroczystość św. Ojca naszego Franciszka. O godz. 7:00 

msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka ministrantów i kandydatów. O godz. 

17:30 uroczysta msza św. ku czci św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy poczet 

sztandarowy FZŚ i RMF, Parafian i Gości do wspólnego świętowania. 

Nabożeństwo różańcowe w tym dniu połączone będzie ze mszą św., po której 

uczcimy relikwie św. Franciszka. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunia 

pod dwiema postaciami. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią i nabożeństwem pierwszego piątku połączone z modlitwą różańcową. O 

godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

O godz. 7:00 msza św. w intencji Róż Różańcowych a następnie modlitwa 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


różańcowa ze zmiana tajemnic różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

Z racji na ogólnopolską akcję Różaniec do Granic zapraszamy na czuwanie 

modlitewne: o godz. 16:30 Godzina Maryjna, o godz. 17:30 msza św. ku czci 

Matki Bożej Różańcowej, o godz. 18:30 na placu kościelnym zgromadzeni 

wokół figury MB Fatimskiej odmówimy modlitwę różańcową. Zapraszamy 

wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, do granic naszych 

możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, 

codzienności i naszych przyzwyczajeń, by ostatecznie zatryumfowało 

Niepokalane Serce Maryi – Królowej Pokoju. 

W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do 

puszek na Dzieło nowego Tysiąclecia. Zespół Caritas rozprowadzał będzie 

papieskie kremówki. 

Niech wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia zachęcą nas wszystkich do 

gorliwości w sprawach Bożych i jeszcze bardziej zbliżą całe rodziny do Jezusa i 

Jego Matki. 

Żegnamy parafian: Zdzisław Krzemiński (1941). Wieczny odpoczynek racz 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

RÓŻANIEC DO GRANIC 
Październik jest miesiącem różańcowym. W każdym kościele 

odmawiana jest wspólnie modlitwa różańcowa. W wielu diecezjach 

odbywają się pielgrzymki zelatorów i członków Żywego Różańca. 

Niejedna rodzina, jako domowy Kościół, przeżywa tę piękną modlitwę w 

swoim rodzinnym gronie. Dziękujemy Bogu za każdą z tych 

modlitewnych wspólnot. Otwierają one ludzkie serca na Boga i Jego łaskę, 

a także wypraszają Jego błogosławieństwo dla Kościoła i świata, dla 

Ojczyzny i wszystkich jej mieszkańców. 

W tym roku naszą zwyczajną, systematyczną modlitwę różańcową, 

ubogacają wyjątkowe wydarzenia. Są one związane z rocznicami objawień 

maryjnych, ze stuleciem objawień w Fatimie oraz 140. rocznicą objawień 

w Gietrzwałdzie. 

Do intensywnej modlitwy maryjnej skłaniają również inne rocznice, 

wśród których trzeba wspomnieć trzechsetną rocznicę koronacji obrazu 

Matki Bożej Jasnogórskiej oraz pięćdziesiątą rocznicę koronacji obrazu 

Matki Bożej Licheńskiej. Rocznice te mobilizują wiernych, aby licznej 

uczestniczyć w nabożeństwach fatimskich, a także gorliwiej przeżywać 

pierwsze soboty miesiąca w sposób wskazany przez Maryję, która w 

październiku 1917 roku powiedziała dzieciom, że jest Matką Bożą 

Różańcową. 

Prawdy te rozważają również liczni pielgrzymi, zmierzający z różnych 

stron Polski na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Do tych 

pięknych przeżyć dołącza jeszcze jedno mające wyjątkowy charakter. 

Zostało nazwane „Różańcem do Granic”. Jest zaproszeniem skierowanym 

do wierzących Polaków, aby w dniu 7 października, we wspomnienie 

Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca października, 

stanęli obok siebie wzdłuż polskiej granicy i wspólnie odmówili różaniec, 

otaczając modlitewnym łańcuchem całą Polskę. 

Z tą wielką wspólnotą modlitewną połączą się duchowo ci, którzy nie 

mogą się udać na granice, lecz będą się modlić na różańcu w swoich 

kościołach i domach rodzinnych, do czego serdecznie zapraszamy. 

INTENCJE MSZALNE 1-8.10.2017 

1.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (21). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (1). 

10:00 W int. Kazimierza z ok. 95. rocz. urodzin i prawnuka Kacpra z ok. 12. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą 

opiekę Bożą nad całą rodziną. 

Konc. W int. mamy i babci Zofii Czaja z podziękowaniem i prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

11:30 W int. Mateusza z ok. 30. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

Sakrament chrztu św.: Adam Płoszczyca. 

17:30 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (4). 

2.10.2017 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (22). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (2). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (5). 

17:30 Do NSPJ w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę zdrowia dla matki i dziecka oraz o 

szczęśliwe rozwiązanie. 

3.10.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (23). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (3). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (6). 

17:30 Za + córkę Anitę Piłat w 12. rocz. śmierci, rodziców Marię i Mariana Mazur oraz 

dziadków Stanisławę i Bronisława Giec. 

4.10.2017 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, DIAKONA, ZAŁOŻYCIELA 

TRZECH ZAKONÓW 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (24). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (4). 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (7). 

17:30 W int. wspólnoty franciszkanów z klasztoru w Gliwicach. 

Konc. W int. miejscowych wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Rodziny 

Młodzieży Franciszkańskiej. 


