
17:30 Za + Jana Zdonka. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – gregorianka (14). 

15.11.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. DYDAKA Z ALKALI, ZAKONNIKA 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (17). 

Konc. Za + Mariusza Bąk w miesiąc po śmierci. 

17:30 Za + Marcina Płaczek w miesiąc po śmierci. 

Konc. Za ++ Kazimierza Bilińskiego w 12. rocz. śmierci i Elżbietę Duda w 18. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – gregorianka (15). 

16.11.2017 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (18). 

17:30 Za + Eugeniusza Stolarczyka z prośbą o łaskę nieba. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka (16). 

Konc. Za + Janinę Jaguś w miesiąc po śmierci. 

17.11.2017 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, PATRONKI III ZAKONU 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (19). 

17:30 Za ++ Władysława Sikorę w 21. rocz. śmierci, jego żonę Józefę, Michała 

Woronowskiego i Mariana Bielawskiego. 

Konc. Za ++ Edytę i Eugeniusza Stolarczyk z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia 

wiecznego. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka (17). 

18.11.2017 SOBOTA – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (20). 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka (18). 

16:00 W int. Teresy i Juliana Mikociak z ok. 50. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za 

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

17:30 W int. Rity Mularczyk z ok. 83. rocz. urodzin i córki Bernadety z ok. 42. rocz. urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę 

zdrowia (Te Deum). 

Konc. Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Jadwigę i Kazimierza Seweryn w rocznice ich śmierci. 

19.11.2017 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (21). 

10:00 W int. Teresy Zajas z ok. 50. rocz. urodzin, Antoniego Foit z ok. 70. rocz. urodzin, 

Łukasza i Marka z ok. 7. rocz. urodzin o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boża i 

Aniołów Stróżów oraz za + mamę Leokadię Szczepańską w rocznicę śmierci. 

Konc. Za + Marię Gaworek. 

Konc. Za ++ Jadwigę Otczyk, rodziców Bronisławę i Stanisława Otczyków i Jolantę 

Kociszewską. 

11:30 W int. Danuty z ok. 50. rocz. urodzin oraz Reginy i Marcina z ok. 2. rocz. ślubu z 

podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę 

zdrowia (Te Deum). 

Konc. W int. Stanisławy z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji i z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą i powrót do zdrowia. 

17:30 Za + Stanisława Pszonaka – gregorianka (19). 

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 XXXII Niedzielę Zwykłą 

12. listopada 2017 roku 

Międzynarodowy Dzień Modlitwy 

za Prześladowany Kościół 

Rok jubileuszu 25-lecia Diecezji Gliwickiej 
Rok św. Brata Alberta 

INFORMACJE BIEŻĄCE 12-19.11.2017 

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i 

ci ją znajdą, którzy jej szukają. 

Dziś przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Gościmy 

pana Macieja Maliszaka z międzynarodowej i międzywyznaniowej organizacji 

Open Doors, zajmującej się pomocą prześladowanym chrześcijanom. Na godz. 

16:30 zapraszamy do kościoła na prelekcję multimedialną na temat Kościoła 

prześladowanego. Przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek dla Kościoła 

w Potrzebie. Dziś nie będzie spotkania Bractwa Pisma św. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 zbiórka dla 

ministrantów i kandydatów. 

W czwartek o godz. 18:00 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. O godz. 18:30 spotkanie RMF. 

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. 

W przyszłą niedzielę zbiórka na remont palcu kościelnego. 

Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci: 

nutella, dżem, mleko. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Dziękujmy Bogu za Jego błogosławieństwo i łaskę wiary oraz módlmy się za 

prześladowanych chrześcijan, aby Bóg ich wzmocnił, aby trwali niezachwianie w 

wierze pomimo ucisków i prześladowań. 

Obecnie jesteśmy świadkami największych prześladowań chrześcijan w 

dziejach chrześcijaństwa. Według najnowszych szacunków ponad 200 mln 

chrześcijan znosi prześladowania o bardzo wysokim charakterze. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


DZIŚ PAMIĘTAMY SZCZEGÓLNIE I MODLIMY SIĘ ZA CHRZEŚCIJAN 

W ERYTREI I JEMENIE 
Nazwana „Koreą Północną Afryki” Erytrea znajduje się pośród krajów z 

największymi ograniczeniami wolności religijnej, wolności prasy oraz łamiących 

prawa człowieka. Erytrea w Światowym Indeksie Prześladowań pojawiła się w 

roku 2002, już w roku 2004 znalazła się w pierwszej 20, a w okresie badań 

WWL 2016 zajęła 3. pozycję. Reżim erytrejski jest absolutnie autorytarny i 

nietolerancyjny wobec jakichkolwiek form niezarejestrowanych organizacji, 

odmiennych poglądów, czy swobodnego wyrażania opinii. Nie ma tu 

bezpiecznego miejsca. Istnieją tam trzy siły napędowe prześladowań chrześcijan: 

Dyktatorska paranoja: Erytrea stała się niezależnym państwem w roku 1993. 

Wybrany w referendum Ludowy Front na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwości 

sprawuje pełną i absolutną kontrolę nad Erytreą znajdującą się pod panowaniem 

prezydenta Afewerki. Reżimowy prezydent robi wszystko, by utrzymać się przy 

władzy: aresztuje, nęka i zabija chrześcijan, dlatego że są postrzegani jako agenci 

Zachodu, co oznacza zagrożenie dla państwa oraz rządu. 

Ekstremizm islamski: Muzułmanie stanowią mniej więcej połowę populacji 

Erytrei. W większości zamieszkują oni tereny nizinne wzdłuż wybrzeży Morza 

Czerwonego oraz granicy z Sudanem i wykazują tendencję do radykalizmu, co 

częściowo wywołane jest sytuacją panującą w regionie. Oznacza to, że 

chrześcijanie zamieszkujący te tereny są szczególnie narażeni na ataki, co 

najwyraźniej widać wśród osób nawróconych z islamu. Erytrejscy muzułmanie 

uważają się „po pierwsze za muzułmanów”, a „po drugie za Erytrejczyków”. 

Nawrócenie na chrześcijaństwo postrzegane jest jako zdrada społeczności, 

rodziny i wiary islamskiej. 

Erytrejski Kościół Prawosławny ma w tym kraju pewną historię i czasem 

wywiera presję na chrześcijan mających inne korzenie. Jako dobrze 

zorganizowany i z długą tradycją patrzy z góry na inne odmiany chrześcijaństwa 

postrzegając je jako nowinki. Zdaniem przywódców Kościoła Prawosławnego 

Erytrea jest jego domem. 

Konstytucja oficjalnie nazywa Jemen państwem religijnym, a źródłem 

wszelkiego prawodawstwa jest szariat. Dzielenie się inną wiarą niż islam jest 

zakazane. Muzułmanom nie wolno nawracać się na inne religie. Jemeńczycy 

odchodzący od islamu muszą liczyć się z karą śmierci. Bojówki islamistyczne 

ISIS czy Al-Ka’ida, aktywnie działają w obieraniu sobie za cel ataków oraz 

zabijaniu chrześcijan. 

Plemienny układ społeczeństwa Jemenu jest wciąż bardzo silny, a władze 

rządowe są niejednokrotnie traktowane drugorzędnie w stosunku do tradycyjnych 

rządów plemiennych. W związku z tym, istnieje tu wiele obszarów, gdzie 

starszyzna wymusza prawo i sprawiedliwość idące w parze z wyznawaną przez 

nich, a opartą na islamie tradycją, niezależnie od tego, co mówi na ten temat 

Konstytucja państwowa. Co więcej, rząd nie jest skłonny interweniować w 

wewnętrzne konflikty plemienne, nawet jeśli poszczególne plemiona ranią 

fizycznie, a nawet więzią wiele osób. Prawo i zwyczaje plemienne zakazują 

swoim członkom opuszczać plemię, a w przypadku kobiet poślubiać mężczyzn 

spoza własnych kręgów – zwłaszcza jeśli są oni chrześcijanami. Karą za 

nieposłuszeństwo jest śmierć lub banicja. 

Zorganizowana korupcja oraz przestępczość stara się stworzyć klimat 

bezkarności, anarchii oraz korupcji, jako drogi do wzbogacenia się. Chrześcijanie 

będący ekspatriantami oraz osoby pochodzące z Zachodu, których i tak niewielu 

tu jeszcze pozostało, są szczególnie narażeni na akty przestępcze, takie jak 

uprowadzenia dzieci dla okupu. 

W modlitwie dziękujmy Jezusowi, że buduje i utrzymuje swoją wspólnotę w 

Erytrei i Jemenie. 

Prośmy Boga, aby pocieszył i obdarzył siłą chrześcijan, którzy są w 

więzieniach; za liderów Kościoła, którzy znajdują się pod ogromną presją, aby 

mieli mądrość i odwagę; o ochronę podziemnych kościołów; aby wielu 

muzułmanów poznało Jezusa, i aby mieli odwagę do naśladowania Go; o 

chrześcijańską młodzież, aby nadal odważnie świadczyła o Jezusie. 

INTENCJE MSZALNE 12-19.11.2017 

12.11.2017 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann. 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (28). 

10:00 W int. Karola Kuliberda z ok. 2. rocznicy urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i 

Anioła Stróża. 

Konc. Za ++ Honoratę i Piotra Uchrońskich o łaskę nieba. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznych dzieci: Karolina Grąbczewska i Zofia Jędrzejczyk 

oraz uzupełnienie chrztu św. Zofii. 

11:30 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (14). 

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

17:30 Za ++ rodziców Edwarda gacek i Zofię Dudzik o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – gregorianka (12). 

13.11.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, 

IZAAKA I KRYSTYNA PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (15). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (29). 

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 ++ Krzysztofa Topka w 1. rocz. śmierci, rodziców Leokadię i Gerarda Topka, Ewę 

Frankiewicz oraz w pewnej intencji. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka – gregorianka (13). 

14.11.2017 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW MIKOŁAJA TAVELICIA I 

TOWARZYSZY 

7:00 Do Dworu Niebieskiego w int. Wiesława Durlej (16). 

Konc. Za + Helenę Potempa – gregorianka (30). 


