14.11.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW MIKOŁAJA I TOWARZYSZY
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (24).
17:30 Za + Krystiana Grzesika oraz w pewnej intencji.
Konc. Za ++ rodziców Marię, Julię i Józefa Miciak oraz z rodziny.
Konc. Za ++ rodziców Mariannę i Romana Zychowicz oraz braci Stanisława, Mariana i
Mieczysława.
15.11.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. DYDAKA Z ALCALI, ZAKONNIKA
7:00 W int. br. Romana z podziękowaniem i prośbą o potrzebne łaski w życiu zakonnym.
Konc. Ryszarda Zawierucha – gregorianka (25).
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (1).
17:30 Za + Tadeusza Kamińskiego i za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę nieba dla nich.
Konc. Za ++ ojca Władysława Sikorę w 22. rocz. śmierci, matkę Józefę oraz Michała i
Mariana.
16.11.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 W int. Parafian.
Konc. Ryszarda Zawierucha – gregorianka (26).
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (2).
17:30 Za + Zofię Skierleńską, męża Bronisława oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron.
17.11.2018 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, PATRONKI FZŚ
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (27).
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (3).
17:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o łaskę nieba.
Konc. Za ++ Tadeusza Hamelik w 50. rocz. śmierci, Erwina Werner oraz z rodzin Hamelik i
Maciąg.
Konc. Za ++ rodziców Kazimierę i Henryka oraz siostrę Małgorzatę o radość nieba.
18.11.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za + Eugenię Pulnar w 5. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny.
Konc. Za ++ rodziców Alicję i Alfreda, oraz pokrewieństwo z obu stron o łaskę Miłosierdzia
Bożego dla nich.
Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (28).
10:00 Za + Marię Gaworek w 13. rocz. śmierci.
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (4).
11:30 W int. Pauli Ścieszka z ok. 20. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
Sakrament chrztu św.: Wiktor Ćwiertnia.
17:30 W int Rity Mularczyk z ok. 84. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia (Te
Deum).
Konc. Za + Stanisława Przybyłek – int. od siostry.
Konc. Za ++ Henryka Sasa, rodziców Krystynę i Stanisława, teściów Eleonorę i Józefa,
babcie Janinę, Franciszkę, Annę i Emilię, dziadków Leona, Jana, Stanisława i Pawła,
szwagra Stanisława, z rodzin Sas, Gawlak, Ochman, Młodożeniec i Procek, Annę
Grabowską, babcie Annę i Stanisławę, dziadków Michała i Tadeusza oraz z rodzin
Grabowskich, Grudniewicz, Hetnał i Gąsiorek.
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 Trzydziestą Drugą Niedzielę Zwykłą
11. listopada 2018 roku – Święto Niepodległości

Rok Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.11.2018
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.
Dziś przypada Narodowe Święto Niepodległości. Uczcić będziemy mogli
obecne wśród nas relikwie bł. Anieli Salawy. Żyła w czasie odradzania się
niepodległej Ojczyzny, jest patronką FZŚ oraz orędowniczką w chorobie.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla
ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci
Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na ogrzewanie kościoła.
Ks. Paweł Antosiak z Organizacji PKWP dziękuje za życzliwe przyjęcie i
za złożone ofiary w kwocie 1283 zł.
Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci:
dżemy, nutellę i mleko.
Siostry Boromeuszki zapraszają osoby niesamodzielne, niepełnosprawne
oraz starsze w wieku 40-85 lat do zgłaszania się do projektu organizowanego w
ramach Kompleksowego Programu Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych.
Informacje na ulotkach wyłożonych pod chórem oraz w gablocie. Projekt
realizowany będzie od stycznia 2019 roku.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Niech Opatrzność Boża czuwa nad naszym Narodem, Ojczyzną i
Niepodległością. Wieczny pokój dla poległych za Niepodległą i chwała
Bohaterom.
Żegnamy parafian: Anna Owczarek (1934), Lucjan Gazdecki (1958).
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

ŚWIĘCI PATRONI NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI

W planie nadprzyrodzonym rozbiory Polski były gwałtem zadanym prawu
Bożemu, zakłóceniem porządku moralnego. Dlatego odzyskanie niepodległości
stawało się zawsze sprawą sumienia. Błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński,
kapucyn, wierzył, że niepodległość może wywalczyć takie pokolenie, które
wyrzeknie się egoizmu i będzie kierować się duchem ofiarności oraz służby.
Kościół katolicki przez cały okres niewoli umacniał świadomość narodową,
integrował podzielony Naród, był zwornikiem jedności. Wskazywał, że droga do
niepodległości prowadzi przez świętość – osobistą i w wymiarze społecznym,
którą trzeba zdobywać przez współpracę z łaską Bożą.
Wstawiennictwu naszych patronów zawdzięczamy świetne wiktorie nad
nieprzyjaciółmi wiary i Polski, niezliczone zwycięstwa duchowe w sumieniach
ludzkich, orędownictwo w chwilach zwątpienia, umocnienie, gdy gasła nadzieja.
Święty Wojciech z czeskiego rodu Sławnikowiców, misjonarz, przyprowadza nas
do samych źródeł chrześcijaństwa w Polsce. Jego śmierć dopełniła – przez
męczeństwo dla Chrystusa – chrztu przyjętego przez Mieszka I, stała się jednym
z kamieni węgielnych polskiej państwowości i organizacji kościelnej –
pozostającej nieprzerwanie od 1000 r.
Patroni Polski zaskakują aktualnością swego przesłania. Święty Stanisław,
biskup krakowski, poniósł śmierć w obronie zasad moralności chrześcijańskiej.
Jako wierny sługa Chrystusa biskup Stanisław nie mógł milczeć, gdy władca
zamiast troską o dobro wszystkich poddanych kierował się partykularnymi
interesami. Patronat św. Stanisława jest wyjątkowo potrzebny w obecnych
czasach rugowania Chrystusa z życia publicznego. Biskup-męczennik, który nie
uznawał kompromisu, gdy chodziło o zasady moralności chrześcijańskiej, dodaje
odwagi duchownym i świeckim, by odważnie, z gotowością na męczeństwo,
bronili wiary.
Naszej wolności i suwerenności może bardziej niż zewnętrzne problemy
zagraża nasze sumienie znieprawione przez grzechy, egoizm, wiarołomstwo,
niezgodę. Tu możemy uciekać się do św. Stanisława. Ów młodzieniec wbrew
najbliższemu otoczeniu, wielu przeciwnościom nie poszedł za głosem świata.
Wybrał odrzucenie, niezrozumienie, drogę pod prąd. Wskazuje polskiej
młodzieży, po której stronie należy stanąć, by wygrać życie.
Święty Andrzej Bobola zamęczony w dramatycznym czasie I RP, u schyłku II
Rzeczypospolitej uznany za świętego, w III RP – ogłoszony oficjalnie patronem
Polski. Nasi orędownicy w Niebie wskazują, że dzieje zbawienia mają inną
logikę niż historia ludzka, ale w Bogu stają się jednością.
Niezwykłe "przypominanie" się św. Andrzeja Boboli wskazuje, że oczekuje
on naszego współdziałania w sprawach Ojczyzny. Chce służyć pojednaniu i
budowaniu jedności nie tylko wśród chrześcijan, ale wśród wszystkich czujących
duchową więź z naszym Narodem.

Do miana ojców niepodległości
odzyskanej w 1918 r. pretendowało wiele
osób: mężowie stanu, politycy różnych
orientacji, wodzowie. Do zapomnianych
orędowników sprawy polskiej, a bardzo
dla niej zasłużonym należy Ojciec Święty
Benedykt XV, którego pontyfikat
rozpoczął się wraz z wybuchem I wojny
światowej. Podejmował wiele inicjatyw
charytatywnych na rzecz Polaków
poszkodowanych przez konflikt zbrojny, czynił zabiegi jednoznacznie
popierające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Już w 1915 r. opowiedział
się za prawem narodów do samookreślenia – zaznaczył, że narody nie umierają.
Dzięki dyskretnej sugestii Benedykta XV polscy biskupi zwrócili się z apelem
o pomoc duchową i materialną dla Polski. W wyniku kolekty przeprowadzonej
21 listopada 1915 r. w kościołach 42 państw świata zebrano blisko 4 miliony
franków szwajcarskich. Wyrazem wielkiej życzliwości Papieża dla naszego kraju
było powołanie urzędu wizytatora apostolskiego dla Polski i Litwy, który objął
ks. Achilles Ratti, późniejszy Ojciec Święty Pius XI. Na powitanie odradzającej
się Rzeczypospolitej Benedykt XV wystosował 16 października 1918 r. specjalne
orędzie do Narodu Polskiego wyrażając życzenie, aby Polska – odzyskawszy
swoją pełną niezawisłość – mogła jak najrychlej w zespole państw zająć
przynależne jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię narodu cywilizowanego i
chrześcijańskiego (na podstawie DEON.pl).
INTENCJE MSZALNE 11-18.11.2018
11.11.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
8:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (21).
10:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann.
11:30 W int. Ojczyzny o łaskę zgody, jedności i pokoju między Polakami oraz o dary Ducha
Świętego dla rządzących.
Konc. Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania.
Konc. Za + Antoniego Radzioch w dniu urodzin z prośbą o szczęście wieczne.
17:30 Za + Danielę Matkowską – int. od siostry Haliny z mężem.
12.11.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (22).
17:30 W int. Władysławy z prośbą o błogosławieństwo Boże i pomoc w rozwiązaniu trudnych
spraw.
Konc. Za + Danielę Matkowską – int. od chrześnicy Doroty z rodziną.
13.11.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (23).
17:30 Za + Tadeusza Tracz w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za + Wiesława Lesznara w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Annę Owczarek – int. od uczestników pogrzebu.

