
3.10.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (3). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (24). 

17:30 Za ukochaną matkę i babcię + Danutę Kupiecką – int. od rodziny Kubiak. 

Konc. Za + Anitę Piłat w 13. rocz. śmierci, Marię i Mariana Mazur oraz Stanisławę i 

Bronisława Giec. 

4.10.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z 

ASYŻU, DIAKONA, ZAŁOŻYCIELA TRZECH ZAKONÓW 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (4). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (25). 

17:30 Ku czci św. Ojca naszego Franciszka w int. wspólnoty klasztoru Franciszkanów, 

członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Rodziny Młodzieży 

Franciszkańskiej. 

Konc. Za ++ męża Mariana Iwan, syna Jarosława, rodziców z Iwan i Frej. 

Konc. Za + Lucynę Błyszczak w 30. dzień po śmierci. 

5.10.2018 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 

7:00 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (5). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (26). 

17:30 Za ++ rodziców Dorotę i Konstantego Dymiańczuk, aby dobry Bóg przyjął ich do swojej 

chwały. 

Konc. Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron, z prośbą, aby 

Miłosierny Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej obdarzył ich łaską 

wiecznej radości. 

Konc. Za ++ Mariana Gryglik, rodziców z obu stron, braci i bratowe o łaskę nieba. 

6.10.2018 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (6). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (27). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisławę i Włodzimierza Hałaj o szczęście wieczne dla 

nich. 

Konc. Za + Małgorzatę Chodola – int. od chrześniaka Piotra z rodziną. 

7.10.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (7). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (28). 

10:00 Za ++ rodziców Julie i Jana Konarskich, rodzeństwo Antoniego, Ryszarda i Krystynę o 

radość życia wiecznego. 

11:30 Za + Zofię Dudzik w 1. rocz. śmierci o dar nieba dla niej. 

17:30 Za ++ siostrę Krystynę Buczyńską w 6. rocz. śmierci, Danutę Kłutniowską i rodziców. 

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 Szóstą Niedzielę Zwykłą 

30. września 2018 roku 

Rok Ducha Świętego - Odkrywanie Osoby 
i działania Ducha Świętego 

Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 30.9.-7.10.2018 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. 

Dziś w naszej parafii składamy Bogu podziękowanie za trud każdej pracy, za 

tegoroczne żniwa oraz za chleb powszedni. O godz. 17:00 Nieszpory Niedzielne. 

O godz. 20:00 modlitwa uwielbienia kończąca miesiąc adoracji Najświętszego 

Sakramentu, którą poprowadzi zespół „Ad Maiorem Dei Gloriam” z Brzezinki. 

Serdecznie zapraszamy do modlitwy wielbienia Boga i dziękczynienia za Jego 

dobro. 

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: od poniedziałku do 

piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Przypominamy, że za 

odmówienie różańca św. zyskać można odpust zupełny i ofiarować go w 

intencjach własnych lub za zmarłych. 

Przez cały miesiąc z wyjątkiem sobót i niedziel od godz. 20:00 do 21:00 

adoracja Najświętszego Sakramentu w int. naszej Ojczyzny oraz rodzin. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 18:00 nabożeństwo pamiątki śmierci św. 

Ojca naszego Franciszka – Transitus. Serdecznie zapraszamy członków FZŚ, 

RMF, Parafian i Gości. 

W czwartek przypada uroczystość św. Ojca naszego Franciszka. O godz. 

17:30 uroczysta msza św. na którą zapraszamy poczty sztandarowe FZŚ, RMF, 

Parafian i Gości. O godz. 19:45 w ramach wieczornego spaceru na placu 

kościelnym modlitwa i błogosławieństwo zwierząt. Zapraszamy opiekunów wraz 

z ich pupilami. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki. O godz. 7:00 msza św. w int. członków Róż 

Różańcowych, a następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic. Od godz. 

8:00 odwiedziny chorych. O. Igor chorych odwiedzi w poniedziałek 8. 

października od godz. 8:00. O godz. 16:00 pierwsza nauka dla narzeczonych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Kolejne spotkania odbędą się 7, 13 i 14 października również o godz. 16:00. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Caritas. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego oraz kalendarze na rok 

2019 w cenie 5 zł. 

Niech święci Patronowie rozpoczynającego się tygodnia upraszają dla nas 

łaski u Boga oraz obfitość Jego błogosławieństwa. 

MÓJ ANIOŁ STRÓŻ – CZY ISTNIEJE? PO CO JEST? JAK MI MOŻE POMÓC? 

O Aniołach mówi nam Pismo Święte i wiara. Wiemy, że oni są, kochają nas – 

mamy o tym wewnętrzne przeświadczenie, dokładnie tak, jak z relacją osobową. 

Podobną, jaką mamy z bliskimi osobami, które są daleko od nas. 

Działanie aniołów, jak działanie wiatru, poznajemy po skutkach. Jeśli ktoś 

doświadczył takiego „dotknięcia” anioła, powinien tę łaskę pielęgnować i często 

do niej wracać: „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”; w sytuacjach trudnych, 

wątpliwości, podczas kryzysów wiary, powinien wracać do tych momentów. 

Tekstem, który pozwala nam odkryć opiekę Anioła Stróża, jest fragment z 

Ewangelii św. Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o najmniejszych, twierdząc, że 

ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca w niebie. Słowo „ich” ma tu kolosalne 

znaczenie. Można powiedzieć, że są ich aniołowie, nasi aniołowie, twój anioł, 

mój anioł. Każdy ma specjalnego, wyjątkowego, niepowtarzalnego anioła. 

Dlatego mówimy: „Aniele Boży, stróżu mój”. 

Nie wiemy, czy istnieje życie na innych planetach, ale na pewno wiemy, że 

istnieje grupa istot, czystych duchów, które kontaktują się z nami, a my z nimi. 

Zwykła, najprostsza modlitwa to droga komunikacji z aniołami. Kiedy powiem: 

„Aniele, stróżu mój”, on – niewidzialny przyjaciel – zapyta nas po imieniu: „W 

czym mogę ci pomóc? Jaką masz do mnie sprawę?”. 

Język aniołów, to język pełen tajemnic i sekretów. Zwykle mówimy o tak 

zwanych natchnieniach. Anioł nie jest energią, przedmiotem, ale osobą, 

podmiotem. Takich natchnień może być dużo. W związku z tym rodzi się 

pytanie: które z nich pochodzą od anioła? Przecież modlimy się przez 

pośrednictwo Ojca Pio, Matki Bożej, wszystkich świętych. Nieraz człowiek ma 

dodatkowe światło, że otrzymanie danej łaski odbyło się za pośrednictwem 

anioła. Owo wewnętrzne przekonanie jest dodatkową łaską Bożą. 

Otrzymujemy natchnienia, by się pomodlić, wyspowiadać, podjąć dobre 

postanowienie czy decyzję, aby gdzieś pójść, bo ktoś nas potrzebuje. Wiemy, że 

naprawdę to Duch Święty działa w naszym sercu pośrednio, choć intensywnie. 

Może dopiero w niebie dowiemy się, ile zawdzięczamy Aniołowi Stróżowi. 

Wiele rzeczy okrywa tajemnica, a dzieje się tak według zamysłu Bożego. 

W jakich sprawach możemy się zwracać do aniołów? Na przykład święci 

prosili o pomoc w modlitwie. Jan Vianney mówił, że w przypadku trudności z 

modlitwą trzeba ukryć się za plecami swojego Anioła Stróża i prosić, żeby on się 

modlił. Gdy jesteśmy zdekoncentrowani, wówczas możemy prosić: Aniele 

Stróżu, módl się ze mną, przedstawiaj moje intencje, zwróć moje serce ku Bogu. 

Drugi rodzaj prośby to błaganie o światło, czyli o radę, pomoc, inne 

spojrzenie w danej sytuacji, a także modlitwa o ochronę, opiekę w pokusach i 

trudnościach. 

Trzeci rodzaj prośby, to modlitwa do swojego anioła i opiekunów innych 

ludzi, aby pomogli nam w budowaniu dobrych relacji czy w załatwianiu 

trudnych spraw. Kiedy papież miał prowadzić oficjalne rozmowy i poruszać 

podczas nich skomplikowane kwestie, modlił się do swojego Anioła Stróża i 

anioła osoby, z którą rozmawiał, aby obaj pomogli znaleźć dobre rozwiązanie. 

Aniołów możemy przywoływać także w godzinach konania naszych bliskich. 

Święty Michał jest w tym przypadku patronem szczególnym. 

BRAT ROMAN POTEMPA OFM 

Urodziłem się w Strzelcach Opolskich 24.2.1983 roku jako pierwsze dziecko 

Anieli i Stefana. Mój dom rodzinny znajduje się w Kielczy koło Zawadzkiego. 

Mam jeszcze młodszą siostrę Monikę. 

Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Kielczy. Po ukończeniu szkoły 

średniej wielo zawodowej w Zawadzkiem wstąpiłem do Zakonu Braci 

Mniejszych. Postulat odbyłem w Kłodzku, nowicjat w Borkach Wielkich, 

dwuletni juniorat we Wrocławiu. 

Sprawowałem posługę w klasztorach w Wambierzycach, w Borkach 

Wielkich, we Wrocławiu, w Górze św. Anny i od połowy sierpnia bieżącego 

roku w Gliwicach jako furtian i zakrystian. Od około czterech lat pełnię również 

posługę nadzwyczajnego szafarza komunii św. 

Każdego dnia swoją modlitwą i pracą pragnę wypełniać powołanie do 

franciszkańskiego życia zakonnego. 

Br. Roman imieniny obchodzi dnia 28. lutego. 
INTENCJE MSZALNE 30.9.-7.10.2018 

30.9.2018 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Jadwigę i Wacława Rusak. 

10:00 Za + Małgorzatę – gregorianka (21). 

Konc. Za + Joannę Michalik – gregorianka (30). 

11:30 Za ++ Hieronima Kubicę i Bogdana Krzep. 

Sakrament chrztu św.: Oliwia Auer, Zofia Klarenbach, Anastazja Kowalczyk, Maria 

Potempa, Lena Wronakowska. 

17:30 Za + męża i ojca Władysława Grochot w 1. rocz. śmierci. 

1.10.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY 

7:00 Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (1). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (22). 

17:30 Za + Stanisława i Wiktorię Borowiec, Władysława i Irenę Nowak. 

2.10.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

7:00 Za ++ Annę, Krystynę, Annę, Gerarda i Elżbietę Zimmerman. 

Konc. Za + Ludwikę Świgost – gregorianka (2). 

Konc. Za + Małgorzatę – gregorianka (23). 

17:30 Za + mamę Elżbietę Nocoń. 


