
23.10.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (23). 

17:30 W int. wszystkich chorych i cierpiących o łaskę cierpliwości w cierpieniu oraz zdrowia. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (2). 

24.10.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Jakuba Kubec z ok. 13. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

Świętego. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (3). 

17:30 Za + Anielę Miruk-Mirską z prośbą o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (24). 

25.10.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (4). 

Konc. Za + Romana Szuper – int. od rodziny Kamińskich. 

17:30 Za + Stanisława Bąkowskiego w 4. rocz. śmierci, aby Bóg przyjął go do swojego 

Królestwa. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (25). 

26.10.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (26). 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (5). 

17:30 Za + Władysława Świętoniowskiego w 30. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Wiesława Lesznara – int. od uczestników pogrzebu. 

27.10.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (27). 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (6). 

17:30 Za + Sabinę Kersz z ok. imienin o łaskę nieba – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Czesława Bułatewicza w 5. rocz. śmierci. 

28.10.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Tadeusza Kaliciaka. 

Konc. Za ++ Mariannę Senderowską i męża Mieczysława Kubiś. 

10:00 Za ++ Irenę i Mariana Bechaj, Janinę Leszczyńską i Grzegorza Szydłowskiego. 

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

szwagierkę i szwagrów o spokój ich dusz. 

11:30 W int. Łucji i Józefa Hlipko z ok. 60. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski 

otrzymane w sakramencie małżeństwa i z prośbą o dalsze błogosławieństwo w 

małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

Konc. Za + Tadeusza Jedynaka o radość nieba. 

Konc. Za + Krystynę Woszczyna w 5. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Jakub Augustynowicz, Grzegorz Dersiewicz, Stefania Legeżyńska, 

Pola Skimina, Damian Wołoszyn. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Aleksandra Olszyczka. 

17:30 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (28). 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (7). 

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 Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę Zwykłą 

Misyjną i na Tydzień Misyjny 

21. października 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.10.2018 

Pan miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. 

Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Módlmy się za 

dzieło misyjne Kościoła i prośmy o dar nowych powołań misyjnych. Kolekta 

przeznaczona jest na misje. Przed kościołem zbiórka do puszek na oświetlenie 

krzyża na kościele. Do nabycia są jeszcze znicze Caritas. 

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. Przez cały miesiąc z wyjątkiem sobót i niedziel od godz. 

20:00 do 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w int. naszej Ojczyzny oraz 

rodzin. 

Za co najmniej półgodzinną adorację lub za odmówienie różańca św. we 

wspólnocie zyskać można odpust zupełny i ofiarować go za siebie lub za 

zmarłych. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla 

ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 19:30 spotkanie Bractwa Pisma Świętego. 

W czwartek modlitwę różańcową poprowadzą członkowie Róż 

Różańcowych. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 16:00 nauka 

dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu św. 

Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2019. Zapraszamy do rezerwowania 

terminów na przypadające w przyszłym roku jubileusze i rocznice rodzinne za 

żyjących oraz za zmarłych. 

Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Msze św. za poleconych 

zmarłych, poprzedzone modlitwami, odprawiane będą w dniach od 2 do 8 

listopada. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Jesteśmy posłani, by być świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Niech 

błogosławieństwo Boże umacnia nas w tym dziele. 

Żegnamy parafian: Wiesław Lesznar (1960). Wieczny odpoczynek racz im 

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

pokoju wiecznym. Amen. 

PAŹDZIERNIK 2019 NADZWYCZAJNYM MIESIĄCEM MISYJNYM 

Dnia 30 listopada 2019 r. będziemy obchodzili setną rocznicę promulgacji 

Listu Apostolskiego Maximum illud, którym Benedykt XV pragnął nadać nowy 

impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii. Był rok 1919: pod 

koniec straszliwej wojny światowej, którą nazwał "bezsensowną rzezią", Papież 

dostrzegał potrzebę ewangelicznego przekwalifikowania misji w świecie, aby 

została oczyszczona z wszelkiego zanieczyszczenia kolonialnego i trzymała się z 

dala od tych dążeń nacjonalistycznych i ekspansjonistycznych, które 

spowodowały wiele katastrof. "Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy 

żadnemu ludowi ani narodowi" - pisał, zachęcając także do odrzucenia wszelkich 

form interesowności, ponieważ tylko przepowiadanie i miłość Pana Jezusa, 

upowszechniane świętością życia i dobrymi uczynkami są motywem misji. W ten 

sposób Benedykt XV nadał więc szczególny impuls missio ad gentes, starając się 

za pomocą narzędzi pojęciowych i komunikacyjnych używanych w tym okresie 

rozbudzić, szczególnie wśród duchowieństwa, świadomość obowiązku 

misyjnego. 

Odpowiada on na nieustanne wezwanie Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15). Posłuszeństwo temu poleceniu 

Pana nie jest dla Kościoła opcją: jest jego "niezbędnym zadaniem", jak to 

przypomina Sobór Watykański II Kościół "z natury swojej jest misyjny" 

"Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie 

Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla 

ewangelizacji". Aby odpowiedzieć na tę tożsamość i głosić Jezusa, 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla wszystkich, Zbawiciela żyjącego, 

Miłosierdzie zbawiające, Sobór stwierdza ponadto, że "Kościół powinien pod 

wpływem Ducha Chrystusowego kroczyć taką samą drogą, jaką postępował 

Chrystus, to znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi i poświęcenia siebie" 

to znaczy, by naprawdę przekazywał Pana "zasadę i wzór tej odnowionej, 

napełnionej braterską miłością, uczciwością i pokojowym duchem ludzkości, do 

której wszyscy tęsknią". 

(…) List apostolski Maximum illud, zachęcał z duchem proroczym i 

ewangeliczną odwagą, aby wyjść poza granice narodów, żeby dawać świadectwo 

zbawczej woli Boga poprzez powszechną misję Kościoła. Zbliżające się stulecie 

jego opublikowania niech będzie bodźcem do przezwyciężenia powracającej 

pokusy, która czai się za wszelką introwersją kościelną, za wszelkim 

autoreferencyjnym zamknięciem w swoich bezpiecznych granicach, za każdą 

formą pesymizmu duszpasterskiego, za wszelką bezpłodną tęsknotą za 

przeszłością, abyśmy się otworzyli na radosną nowość Ewangelii. Także w 

naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych smutną chęcią 

podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech do wszystkich z odnowionym 

zapałem niesiona będzie Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża 

grzech, życie pokonuje śmierć a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei.  

Z tymi uczuciami, akceptując propozycję Kongregacji ds. Ewangelizacji 

Narodów, ogłaszam w październiku 2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, 

aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią 

przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Można się na ten miesiąc dobrze 

przygotować także poprzez misyjny miesiąc październik przyszłego roku, aby 

wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i 

przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby 

rozwinęło się umiłowanie misji, będących "umiłowaniem Jezusa, ale 

jednocześnie miłością do Jego ludu". Papież Franciszek. 

POLACY NA MISJACH 

321 księży diecezjalnych z diecezji: tarnowskiej 58, przemyskiej 19, opolskiej 

16, lubelskiej 13, krakowskiej 12, warszawskiej 12 i częstochowskiej 12; 

938 zakonników: Werbiści 190, Franciszkanie 157, Salezjanie 68, Pallotyni 65; 

696 sióstr zakonnych: Franciszkanki Misjonarki Maryi 56, Służebnice Ducha 

Świętego 53, Elżbietanki 45, Służebniczki Starowiejskie 24; 

49 misjonarzy świeckich z diecezji: krakowskiej 4, warszawsko-praskiej 4, 

bielsko-żywieckiej 3, opolskiej 3, poznańskiej 3, warszawskiej 3 i 

Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 3. 

INTENCJE MSZALNE 21-28.10.2018 

21.10.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 W int. Parafian. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 

10:00 Za + Danielę Matkowską – int. od siostry Krystyny z rodziną. 

11:30 W int. Adriana Grajner z ok. 18. rocz. urodzin z podziękowaniem za Boże łaski i z 

prośbą o Jego błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

Konc. W int. Magdaleny i Arkadiusza oraz Mai i Krzysztofa z podziękowaniem za sakrament 

małżeństwa i z prośbą o błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie. 

17:30 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (21). 

22.10.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA 

7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (1). 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (22). 

17:30 W int. Teresy i Józefa Kleban z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za ++ Zofię Topolską i Stanisława Zagórskiego w rocznice śmierci o łaskę nieba dla 

nich. 


