
25.10.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Iwa w 10. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha 

Świętego w nauce i życiu, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (28). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (25). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (10). 

17:30 W int. Marii Nowotyńskiej z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na dalsze lata życia (Te Deum). 

Konc. Za + Stanisława Bąkowskiego w 3. rocz. śmierci, z prośbą do Miłosierdzia Bożego o 

radość życia wiecznego dla niego. 

26.10.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (29). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (26). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (11). 

12:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Piotr Chudoba i Maria Rusu. 

17:30 W int. Ewy i Jerzego Broda z ok. 40. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

27.10.2017 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (30). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (27). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (12). 

17:30 W int. Elżbiety z podziękowaniem za pomyślną operację z prośbą o dalszą opiekę 

Boga i łaskę zdrowia. 

Konc. Za ++ Helenę Kosek w 10. rocz. śmierci, Stanisława Kosek, brata Jana, siostrę Marię 

oraz dziadków z obu stron o łaskę nieba dla nich. 

28.10.2017 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

7:00 Za + Tadeusza Jedynaka o radość życia wiecznego. 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (28). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (13). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Sara Labisz i Krzysztof Leus. 

15:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Michał Wojtczak i Agnieszka Pondo. 

17:30 W int. Piotra Tkaczyka z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia. 

Konc. Za ++ syna Tadeusza i męża Józefa Kaliciak. 

Konc. Za ++ męża Tadeusza Balcerzak, rodziców z obu stron, rodzeństwo, bratowe, 

szwagierkę i szwagrów o łaskę Miłosierdzia Bożego dla nich. 

29.10.2017 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA 

8:00 W int. Lucyny i Romana Chirowskich z ok. 51. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błog. Boże i opiekę MBNP w małżeństwie i rodzinie 

10:00 Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (29). 

11:30 Do MBNP w int. dzieci Moniki, Krzysztofa, Doroty i Iwa oraz całej rodziny z podz. za 

otrzym. łaski oraz z pr. by żyjącym Bóg błog. a ++ przyjął do Królestwa Niebieskiego. 

Konc. Za + Tadeusza Tracza w rocznicę śmierci o łaskę nieba dla niego. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Filip Łaba. 

Sakrament chrztu św.: Alex Jarzyna, Marta Kuncewicz, Kamil Przybysz, Barbara Smolka. 

17:30 Za + Helenę Potempa – gregorianka (14). 

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 XXIX Niedzielę Zwykłą 

22. października 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 22-29.10.2017 

Pośród narodów głoście chwałę Pana. 

Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. 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 tym tygodniu we wtorek, środę i czwartek odbędą się spotkania dla 

katechumenów. Do udziału w spotkaniach zobowiązani są uczniowie klas 

szóstych i siódmych SP, drugich i trzecich Gimnazjum oraz zgłoszeni dorośli. 

W poniedziałek urodziny obchodzi i o modlitwę prosi bp Gerard Kusz. 

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

W piątek o godz. 18:30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci 

komunijnych. Przypominam o obowiązku złożenia deklaracji, pozwoleń na 

Komunię św. poza parafią oraz świadectw chrztu św. 

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

W sobotę w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach od godz. 10.00 do 17.30 

Grupa Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej zaprasza do udziału w dniu skupienia 

zatytułowanym „Wprowadzenie do modlitwy głębi”, Skupienie poprowadzi o. 

Wojciech Drążek krajowy koordynator ruchu. Informacje pod nr 507 485 787. 

W przyszłą niedzielę zmiana czasu na zimowy – noc dłuższa o godzinę. 

Przyjmujemy intencje na rok 2018. Pamiętajmy o jubileuszach i rocznicach 

rodzinnych. Są jeszcze wolne intencje na grudzień bieżącego roku. 

Pod chórem wyłożone są kartki na Wypominki za zmarłych. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Niech Boże błogosławieństwo pomaga nam być misjonarzami, byśmy w 

codziennym życiu nie bali się dawać świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Maria Kopacz-Kleban (1935), Janina Jaguś (1943), Julian 

Wróblewski (1950). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

NIEDZIELA MISYJNA 

22 października 2017 przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. Decyzją Stolicy 

Apostolskiej już od 91 lat w przedostatnią niedzielę października modlitwami i 

ofiarami materialnymi wspomagamy młode i biedne Kościoły terenów 

misyjnych.  W tym roku Niedzielę Misyjną przeżywamy pod hasłem „Idźcie i 

głoście”. 

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 
Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na 

przemieniającej mocy ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w 

sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe życie: życie 

Chrystusa Zmartwychwstałego, który przekazując swego ożywiającego ducha, 

staje się dla nas drogą, Prawdą i Życiem. Jest Drogą, która zaprasza nas do 

pójścia za Nim z ufnością i odwagą. idąc za Jezusem jako Drogą, doświadczamy 

Prawdy i otrzymujemy Jego Życie, które jest pełną komunią z Bogiem Ojcem w 

mocy Ducha Świętego, który wyzwala nas od wszelkiej formy egoizmu i jest 

źródłem kreatywności w miłości. 

Misją Kościoła nie jest upowszechnianie jakiejś ideologii religijnej, ani też 

propozycji wzniosłej etyki. Wiele ruchów na świecie proponuje wzniosłe ideały i 

etyczny sposób życia. Jezus Chrystus poprzez misję Kościoła nadal głosi 

ewangelię i działa, a zatem stanowi ona czas sprzyjający zbawieniu w dziejach. 

Przez głoszenie ewangelii Jezus staje się ciągle na nowo nam współczesny, aby 

ci, którzy przyjmują go z wiarą i miłością, doświadczali przemieniającej mocy 

Jego ducha Zmartwychwstałego, który użyźnia to, co ludzkie i to, co stworzone, 

podobnie jak to czyni deszcz z ziemią. Jego zmartwychwstanie nie należy do 

przeszłości; zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. Tam, gdzie wszystko 

wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki 

zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych. 

Zawsze pamiętamy, że „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji 

etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z 

osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 

ukierunkowanie”. Ewangelia jest osobą, która stale daje siebie i nieustannie 

zachęca tych, którzy ją przyjmują z wiarą pokorną i wyrażającą się w czynach, 

do dzielenia swojego życia poprzez rzeczywisty udział w Jego paschalnej 

tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. W ten sposób ewangelia staje się przez 

chrzest źródłem nowego życia, wolnego od panowania grzechu, oświeconego i 

przekształconego przez Ducha Świętego. Przez bierzmowanie staje się 

umacniającym namaszczeniem, które dzięki temu samemu Duchowi Świętemu 

wskazuje nowe drogi i strategie świadectwa i bliskości. A przez Eucharystię staje 

się pokarmem człowieka nowego, „lekarstwem nieśmiertelności”. 

Świat potrzebuje przede wszystkim ewangelii Jezusa Chrystusa. Poprzez 

Kościół kontynuuje on swoją misję Miłosiernego Samarytanina, opatrując 

krwawiące rany ludzkości, oraz misję Dobrego Pasterza, nieustannie poszukując 

tych, którzy się zagubili na drogach zagmatwanych i prowadzących donikąd. 

dzięki Bogu nie brakuje znaczących doświadczeń, które świadczą o 

przemieniającej mocy ewangelii. 

Myślę o owej celebracji eucharystycznej w Kitgum, w północnej Ugandzie, 

gdzie, po masakrze dokonanej przez grupę rebeliantów, misjonarz zachęca ludzi, 

by powtarzali słowa Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?”, jako wyraz rozpaczliwego wołania braci i sióstr ukrzyżowanego Pana. 

Celebracja ta była źródłem wielkiej pociechy i męstwa. 

Misja Kościoła ożywiana jest duchowością nieustannego wychodzenia. 

Chodzi o „wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do 

wszystkich peryferii potrzebujących światła ewangelii”. 

Misja Kościoła zachęca do nieustannego pielgrzymowania przez różne 

pustynie życia, poprzez różne doświadczenia głodu oraz pragnienia prawdy i 

sprawiedliwości. Misja Kościoła proponuje doświadczenie ciągłej emigracji , aby 

człowiek spragniony nieskończoności poczuł swoją kondycję wygnańca 

zmierzającego do ostatecznej ojczyzny, na drodze między „już” a „jeszcze nie” 

Królestwa Niebieskiego. 

INTENCJE MSZALNE 22-29.10.2017 

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 oraz dary Ducha Świętego w 

dorosłym życiu dla wnuczki. 

23.10.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (26). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (23). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (8). 

17:30 Za + Zdzisława Krzemińskiego w 30. dzień po śmierci. 

24.10.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (24). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 


