
9.10.2017 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (29). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (9). 

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 + Zofię Juraszek w 30. dzień po śmierci. 

10.10.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Irenę i Bronisława Hędrzak – gregorianka (30). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (10). 

17:30 Za ++ Gertrudę i Józefa Kroplewskich oraz Stanisławę i Stefana Sobierajskich. 

11.10.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (14). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (11). 

17:30 W int. Parafian zwłaszcza z ulicy Odlewników. 

Konc. W int. Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, zwłaszcza łaskę zdrowia, 

oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże. 

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

12.10.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (15). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (12). 

17:30 Za ++ Stefana Chrząszcz w 9. rocz. śmierci, rodziców i pokrewieństwo. 

Konc. Za ++ rodziców Ewę i Władysława Chmielowiec, siostrę Marię i brata Bronisława. 

13.10.2017 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (16). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (13). 

17:30 W int. wdowy konsekrowanej Rity Mularczyk z ok. 2. rocz. konsekracji z 

podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla niej 

i wszystkich, którzy doprowadzili do konsekracji. 

Konc. W int. Stanisławy Dąbrowskiej z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum). 

Konc. Za wstawiennictwem NMP Fatimskiej w int. Julii z prośbą o łaskę zdrowia. 

14.10.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (17). 

Konc. Za ++ Michalinę i Stanisława Książek – gregorianka (14). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Radosława Borzuchowskiego w 4. rocz. śmierci. 

Konc. Za + ojca Aleksandra Stradomskiego w 10. rocz. śmierci. 

15.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

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

10:00 Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (11). 

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 (8). 

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 XXVII Niedzielę Zwykłą – 17. Dzień Papieski 

8. października 2017 roku 

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

Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.10.2017 
Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność modlitwy różańcowej, 

powierzając jej wspólnemu odmawianiu najtrudniejsze sprawy. 

Dziś przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło 

nowego Tysiąclecia. Zespół Caritas rozprowadza papieskie kremówki – 

zapraszamy do ich nabycia i życzymy smacznego. O godz. 16:30 przed 

kościołem błogosławieństwo zwierząt domowych połączone z modlitwą 

różańcową. Zapraszamy właścicieli z ich pupilami. 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 środę o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów. 

W piątek o godz. 17:30 msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej z homilią 

oraz ostatnie w tym roku różańcowe nabożeństwo fatimskie z procesją. Prosimy 

o kwiaty do figury Matki Bożej. Po nabożeństwie spotkanie dla młodzieży. 

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

Uwaga narzeczeni! Nauki przygotowujące do sakramentu małżeństwa 

odbędą się w dwie kolejne soboty i niedziele 14 i 15 oraz 21 i 22 października o 

godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza tych, którzy w najbliższym czasie planują 

zawrzeć sakrament małżeństwa. Kolejne nauki w naszej parafii w marcu 2018 

roku. Najbliższe weekendowe nauki przedmałżeńskie odbędą się 11-12 listopada 

w domu rekolekcyjnym w Zabrzu Biskupicach. 

W przyszłą niedzielę przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek na 

pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Meksyku. Do nabycia będą znicze 

Caritas. Na godz. 17:00 Teatr A zaprasza do Centrum Edukacyjnego św. Jana 

Pawła II przy katedrze na premierę spektaklu “Przypowieści – raz jeszcze”. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Przyjmujemy intencje na rok 2018. Zapraszamy wszystkich, którzy obchodzić 

będą jubileusze i rocznice rodzinne oraz rocznice śmierci swoich bliskich do 

odpowiednio wcześniejszego rezerwowania terminu mszy św. Jednocześnie 

informujemy, że są jeszcze wolne intencje od połowy listopada do końca 

bieżącego roku. 

Pod chórem wyłożone są kartki na Wypominki za zmarłych. 

We wtorek 17. listopada o godz. 18:30 w refektarzu klasztornym posiedzenie 

Rady Parafialnej i Synodalnej – obecność członków obowiązkowa. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego – zapraszamy nowych 

czytelników do zapoznania się z tygodnikiem katolickim. 

W modlitwie różańcowej upraszajmy łaski dla nas i całego świata. Niech w tej 

gorliwości wspiera nas błogosławieństwo Boże oraz święty nasz Rodak Jan 

Paweł II. 

Żegnamy parafian: Zbigniew Cisowski (1952). Wieczny odpoczynek racz 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE 

W ZWIĄZKU Z TRZĘSIENIEM ZIEMI W MEKSYKU 
W związku z tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w Meksyku, w którym 

życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i 

środków do życia, z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwróciła się do nas 

Konferencja Episkopatu Meksyku. 

Ludzkie dramaty, których świadkami byliśmy niejednokrotnie pokazują, że 

Polacy mają dobre i otwarte serca. Dlatego i dziś zwracam się z apelem do 

wszystkich wiernych o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno 

w wymiarze duchowym jak i materialnym. 

Proszę o modlitwę podczas Mszy Świętych, w rodzinach, domach zakonnych, 

podczas październikowych nabożeństw różańcowych. 

Pomoc materialną możemy przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, 

wysyłając sms z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), 

włączając się w organizowane w przed kościołami zbiórki ofiar, bądź dokonując 

bezpośrednich wpłat na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych – z 

dopiskiem MEKSYK. Dane na stronie www.caritas.pl. 

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Polakom za 

dotychczas hojnie okazywane wsparcie. Licząc na zrozumienie, pomoc i 

zaangażowanie, z serca błogosławię, 

✠ Stanisław Gądecki, abp Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP. 

Warszawa, dnia 22 września 2017 roku. 

IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! XVII DZIEŃ PAPIESKI 

Przeżywamy obecnie rok Świętego Brata Alberta. Niewątpliwie był to 

człowiek, który potrafił dojrzewać w nadziei i miłości. Nie poddawał się, gdy 

przychodziły trudności, których doznał wiele. Był przy tym niezwykle 

konsekwentny w swych wyborach życiowych. Pozwolił, by kształtowała go 

miłość – jak napisał o nim młody kapłan Karol Wojtyła w dramacie pt. Brat 

naszego Boga. Życie św. Brata Alberta jest wyraźnym znakiem, że głęboko 

przyjęta chrześcijańska nadzieja nie jest indywidualistyczna, prowadzi do innych, 

zwłaszcza do potrzebujących. Nie cofa się przed cierpieniem, jest zdolna do 

wyrzeczeń, promieniuje na innych i inspiruje. 

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina w encyklice Spe salvi, że „każde 

poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją”. Opatrzność Boża 

pozwala nam cieszyć się niezmierzoną ilością takich błogosławionych działań, 

podejmowanych wczoraj i dziś w przestrzeni indywidualnej i publicznej. 

Niewątpliwie w tę perspektywę wpisuje się nadchodzący jubileusz 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

Nadzieja jest zawsze spodziewaniem się dobra. My, chrześcijanie opieramy ją 

na wierności Boga, na Jego nieodwołalnej miłości miłosiernej, jaką nieustannie 

okazuje każdemu nas. Jest ona niemal na wyciągnięcie ręki. Jeśli pozwolimy 

Bogu działać w nas samych, wówczas objawi On swą moc, która będzie 

widoczna w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym, politycznym, 

narodowym i międzynarodowym. 

Przeżywamy dziś XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją! 

Organizowana zbiórka środków wspiera fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, która od siedemnastu lat jest żywym pomnikiem św. Jana 

Pawła II i umożliwia realizowanie nadziei uzdolnionej a niezamożnej młodzieży. 

W różańcu prośmy Niepokalaną Dziewicę, Gwiazdę Nadziei, aby uzdolniła 

nas do podjęcia z entuzjazmem papieskiego wezwania: Idźmy naprzód z 

nadzieją! Maryjo, ucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. 

INTENCJE MSZALNE 8-15.10.2017 

8.10.2017 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

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

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

Konc. Za + Małgorzatę Rataj – gregorianka (11). 

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. 


