
Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (2). 

17:30 Do NSPJ za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę 

zdrowia dla matki i dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 

Konc. Za + męża Bolesława Kaczmarczyka. 

18.10.2017 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 

7:00 Za ++ Józefa Pietraszek i Mariana Goraj. 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (21). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (18). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (3). 

17:30 W pewnej intencji. 

Konc. Za + Wacława Stosika w 1. rocz. śmierci. 

19.10.2017 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (22). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (19). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (4). 

17:30 W int. Michała Stefanka z ok. 37. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże. 

Konc. W int. Edyty i Jacka z prośbą o łaskę wiary. 

20.10.2017 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (23). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (20). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (5). 

17:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła w int rodzin 

Srebrnych i Sierżant z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Irenę Superat z ok. imienin. 

21.10.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (24). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (21). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (6). 

17:30 W int. Małgorzaty i Andrzeja Dziedzic z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

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

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

Konc. Za + męża Henryka Miśko w 10. rocz. śmierci. 

22.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (25). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (22). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (7). 

10:00 Za ++ Elżbietę i Tadeusza Trojanowskich o łaskę nieba dla nich. 

11:30 W int. Ireny i Michała Izydorczyk oraz ich rodziców z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

17:30 .W int. Ireny Ratajczyk i córki Małgorzaty w rocznice ich urodzin oraz w int. wnuczki 

Juli z ok. 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże dla jubilatek, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w 

dorosłym życiu dla wnuczki. 

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 XXVIII Niedzielę Zwykłą 

15. października 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 15-22.10.2017 

Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą 

waszą potrzebę. Jemu chwała na wieki wieków! 

Dziś przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc 

poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku. Do nabycia są znicze Caritas w 

cenie 3 zł. O godz. 16:00 druga nauka dla narzeczonych. Na godz. 17:00 Teatr A 

zaprasza do Centrum Edukacyjnego św. Jana Pawła II przy katedrze na premierę 

spektaklu “Przypowieści – raz jeszcze”. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma 

św. 

W październiku modlitwa różańcowa od poniedziałku do piątku o godz. 

18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Codziennie oprócz niedziel o godz. 

20:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw i rodzin – 

zapraszamy do modlitwy. 

W poniedziałek przypada uroczystość św. Jadwigi, Patronki Śląska i naszej 

Prowincji zakonnej. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia we mszy św. 

We wtorek o godz. 18:30 w refektarzu klasztornym posiedzenie Rady 

Parafialnej i Synodalnej – obecność obowiązkowa. 

W środę o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów. 

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

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

Przyszła niedziela to misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Kolekta 

przeznaczona będzie na misje Kościoła. 

Przyjmujemy intencje na rok 2018. Zapraszamy obchodzących jubileusze i 

rocznice rodzinne oraz rocznice śmierci swoich bliskich do rezerwowania 

terminu mszy św. Informujemy, że są jeszcze wolne intencje od połowy listopada 

do końca bieżącego roku. 

Pod chórem wyłożone są kartki na Wypominki za zmarłych. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Zachęcajmy się wzajemnie do modlitwy różańcowej i adoracji, byśmy jak 

najczęściej wykorzystywali okazje do spotkań z Jezusem i Jego Matką. 

Żegnamy parafian: Marcin Płaczek (1965). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

ŚLĄSK OJCZYZNĄ ŚW. JADWIGI 
Friedrich Heer napisał, że „Śląsk to złote serce w środku Europy. Jego 

łagodność, dostojność, czułość, uprzejmość, ciepło dobrotliwości z wodą i 

wiatrem, niebieskimi wzgórzami i zielonymi lasami, z pasmem gór i z gorącymi 

w blasku słońca pszenicznymi łanami – ten Śląsk jawi się nawet mało pobożnym 

ludziom jako kraina Boża”. Ten patetyczny opis znacznie odbiega od obrazu 

śląskiej ziemi za czasów Jadwigi. 

Aby zrozumieć jej życie, trzeba poznać ówczesne stosunki i nie wydawać 

ocen przez pryzmat współczesności. Śląsk w czasie Jadwigi był samodzielnym, 

słowiańskim księstwem odłączonym od Polski w 1163 roku. Przez długi czas był 

kością niezgody między Czechami i Polską, a także potomkami Piastów. Tereny 

Śląska pokryte były w większości lasami, a w nielicznych osiedlach mieszkali 

Polacy i Czesi. Byli oni przykuci do ziemi i zmuszani do usług i danin. Henryk i 

Jadwiga zaprowadzili na zacofanym cywilizacyjnie Śląsku wzorce, obowiązujące 

na Zachodzie Europy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowych metod 

zagospodarowania ziem i lasów, zakładaniu miast i wsi na prawie flamandzkim i 

frankońskim, wprowadzeniu nowych technik rolnych, rozwinięciu handlu i 

rzemiosła, zreformowaniu systemu pańszczyźnianego, promowaniu wzrostu 

liczby ludności i powiększeniu granic podległych ich ziem. 

Śląsk w ich czasach był już krainą chrześcijańską. Kościół czuwał tu, aby 

władza świecka prowadziła poddanych do zbawienia. Pod koniec XII wieku 

istniało tu zaledwie 150 parafii i 7 domów zakonnych, które otaczały opieką 

biednych, potrzebujących i bezdomnych. Małżonkowie, Henryk i Jadwiga, 

założyli 5 fundacji: klasztor i kościół cysterek w Trzebnicy (1202), szpital 

Świętego Ducha we Wrocławiu (1214), parafie augustianów w Nowogrodźcu 

(1217), konwent templariuszy w Oleśnicy Małej (1220) i szpital dla 

zadżumionych koło Środy Śląskiej (1230). Wsparli finansowo budowę 

kościołów: w Złotym Stoku, Nowogardzie Bobrzańskim, Sadłowie, Wąsoczy, 

Wińsku, na Polu Legnickim, we Lwówku, Leśnicy i Rokitnicy; posyłali 

jałmużny do Lubiąża i Henrykowa, do minorytów i braci kaznodziejów oraz 

„wielu innych, którzy na sukni duchownej nosili krzyż Chrystusa”. Rozwiązali 

oni też system szkolnictwa w postaci szkoły katedralnej we Wrocławiu oraz 

szkół parafialnych przy kościołach. Dzięki nim Śląsk zaczął dorównywać 

poziomem rozwoju ówczesnym krajom zachodnioeuropejskim – stał się 

twórczym i nowoczesnym terytorium. 

Zmarła w Trzebnicy w środę, 14 października 1243 roku, około godz. 17.00 

trzymając w ręce figurkę Matki Bożej, którą błogosławiła chorych. Z tą figurką 

została pochowana dwa dni później w kaplicy pw. św. Piotra. 

W sobotę, 26 marca 1267 roku, papież Klemens IV w Viterbo zaliczył 

Jadwigę w poczet świętych – stało się to 14 lat po kanonizacji św. Franciszka z 

Asyżu i św. Stanisława ze Szczepanowa - po przesłuchaniu świadków i 

stwierdzeniu przez legata Anzelma autentyczności trzech cudów (1249, 1262-

1263), które dokonały się w Trzebnicy wśród licznych pątników ze Śląska, 

Pomorza, Wielkopolski, Moraw i Miśni oraz w Viterbo na północ od Rzymu. 

Jej doczesne szczątki przeniesiono w niedzielę, 25 sierpnia 1269 roku, do 

kaplicy ufundowanej przez księcia wrocławskiego i arcybiskupa salzburskiego 

Władysława, wybudowanej na miejscu dawnej kaplicy pw. św. Piotra, i 

nazwanej teraz kaplicą pw. św. Jadwigi Śląskiej. Rozsławili jej życie: Jan z 

Dąbrówki i Jan Długosz oraz jezuita - ks. Piotr Skarga i salwatorianin – ks. An-

toni Kiełbasa. We wtorek, 17 września 1680 roku, papież Innocenty XI 

wprowadził kult św. Jadwigi Śląskiej w całym Kościele, który spogląda na jej 

życie 16 października. Na całym świecie patronuje około trzystu kościołom. 

Warto przypomnieć, że stała się ona pierwszą osobą świecką w Polsce, która 

została ogłoszona świętą oraz patronką wyboru św. Jana Pawła II. 

Życzmy sobie wrodzonych cech św. Jadwigi Śląskiej: silnego charakteru, 

powagi, samodzielności w myśleniu, konsekwencji w postępowaniu, 

nieustępliwości w dążeniu do celu, panowania nad sobą, pobożności i 

roztropności, szlachetności i świętości. 

INTENCJE MSZALNE 15-22.10.2017 

15.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ mamę Mariannę Senderowską i męża Mieczysława Kubiś. 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (18). 

10:00 W int. Adama Płatek z prośbą o łaskę zdrowia. 

11:30 W int. Mieczysława Kubec z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilata i jego rodziny oraz za + żonę Marię 

Kazimierę Kubec w 4. rocz. śmierci (Te Deum). 

Konc. W int. Jacka Lesznar z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże dla niego i jego rodziny. 

17:30 Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (15). 

16.10.2017 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (19). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (16). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (1). 

17:30 Za + Michała Kijewicz w 15. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

Konc. Za + Stefana Nowaka w 10. rocz. śmierci. 

17.10.2017 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (17). 


