
17:30 Za ++ poleconych w wypominkach. 

Konc. Za ++ z rodziny Gamrat, pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

6.11.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (16). 

17:30 Za ++ poleconych w wypominkach. 

Konc. Za + Danielę Matkowską – int. od siostry Anny z rodziną. 

7.11.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (17). 

17:30 W int. Pawła Galant z ok. urodzin, jego ojca Tadeusza z podziękowaniem i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

Konc. Za ++ poleconych w wypominkach. 

Konc. Za ++ rodziców Ewę i Sebastiana Drobiec o łaskę nieba. 

8.11.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE BŁ. JANA DUNSA SZKOTA, PREZBITERA 

7:00 Za ++ rodziców Helenę i Romana, dziadków, matkę chrzestną oraz z rodzin Szuper i 

Bem. 

Konc. Ryszarda Zawierucha – gregorianka (18). 

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość 

dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Krystyny z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ poleconych w wypominkach. 

9.11.2018 PIĄTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (19). 

17:30 Za + Pawła Steć w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Danielę Matkowską – int. od chrześniaka Sławomira z rodziną. 

10.11.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (20). 

17:30 Za ++ Danutę Szwabowicz w rocznicę śmierci, Józefa, Wiktora i Marię Szwabowicz, 

Zofię, Antoniego i Tadeusza Giejgałło oraz z rodzin z obydwu stron. 

Konc. Za + Antoniego Bulak w 8. rocz. śmierci. 

11.11.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA – NARODOWE 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 Polską. 

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. 

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 Pierwszą Niedzielę Zwykłą 

4. listopada 2018 roku 

Rok Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.11.2018 

Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, 

z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 

Dziś gościmy ks. Pawła Antosiaka z Dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 

Dziękujemy za wygłoszoną homilię. Przed kościołem zbiórka do puszek na 

prześladowany Kościół w Pakistanie. O godz. 16:00 w salkach katechetycznych 

prelekcja na temat prześladowań chrześcijan na świecie. Serdecznie zapraszamy. 

Do czwartku 8. listopada włącznie o godz. 17:00 modlitwa za zmarłych 

poleconych w wypominkach a następnie msza św. w tej intencji. Do czwartku 

można polecać zmarłych do modlitwy. Dziękujemy za już złożone Wypominki i 

ofiary. W tych dniach wierni w stanie łaski uświęcającej, którzy pobożnie 

nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, choćby tylko w myśli, zyskują 

odpust zupełny. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 19:00 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. O godz. 

18:30 spotkanie dla młodzieży. 

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

Bożej. 

W przyszłą niedzielę przypada Narodowe Święto Niepodległości. O godz. 

11:30 msza św. w int. Ojczyzny z udziałem FZŚ. W tym dniu obecne będą wśród 

nas relikwie bł. Anieli Salawy, żyjącej w czasie odradzania się niepodległej 

Ojczyzny, patronki FZŚ, orędowniczki w chorobie i cierpieniu. Po mszach św. 

będzie okazja do uczczenia jej relikwii. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Modlitewna pamięć o zmarłych ma uświadamiać nam ich stałą obecność. 

Wierzymy przecież w nierozdzielny związek świata żywych ze światem 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


zmarłych. Korzystajmy więc w tych dniach ze skarbca Kościoła, by im pomóc w 

pełnym zjednoczeniu się z Bogiem. 

PAMIĘĆ I MODLITWY ZA ZMARŁYCH ŚWIADCZĄ O NADZIEI NA ZMARTWYCHWSTANIE 

Jesteśmy po uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Trwamy 

w oktawie modlitw za zmarłych. Skłania to nas do wspominania wiernych 

zmarłych. Ta rzeczywistość w Jezusie Chrystusie znajduje syntezę, będącą 

podstawą naszej wiary i naszej nadziei. Z jednej strony bowiem Kościół 

pielgrzymujący w dziejach raduje się z powodu wstawiennictwa świętych i 

błogosławionych, wspierających go w misji głoszenia Ewangelii; z drugiej zaś 

tak jak Jezus uczestniczy on w płaczu tych, którzy cierpią z powodu rozłąki z 

osobami im drogimi, i tak jak On i dzięki Niemu rozbrzmiewa dziękczynieniem 

Ojcu za to, że wyzwolił nas od panowania grzechu i śmierci. 

W tych dniach wiele osób odwiedza cmentarze, które są „miejscem 

odpoczynku”, w oczekiwaniu na ostateczne przebudzenie. Miło jest pomyśleć, że 

to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby snem, z 

którego On nas wybudzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się - również duchowo - przy 

grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i czynili nam dobro. Ale 

dzisiaj jesteśmy wezwani, aby pamiętać o wszystkich, zwłaszcza, o których nikt 

nie pamięta. Pamiętajmy o ofiarach wojen i przemocy; o tak wielu „maluczkich” 

świata unicestwionych przez głód i nędzę. Pamiętajmy o bezimiennych, którzy 

spoczywają we wspólnych grobach. Wspominamy braci i siostry, zabitych 

dlatego, że byli chrześcijanami oraz o tych którzy poświęcili swoje życie, aby 

służyć innym. Powierzmy Panu szczególnie tych, którzy nas opuścili w 

minionym roku. 

Tradycja Kościoła zawsze zachęcała do modlitwy za zmarłych, w 

szczególności przez ofiarowanie za nich ofiary mszy świętej: jest ona najlepszą 

pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbardziej 

opuszczonym. Podstawą modlitwy za zmarłych jest komunia Ciała Mistycznego. 

Jak podkreśla Sobór Watykański II „uznając w pełni tę komunię całego 

Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymujący od zarania religii 

chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych”. 

Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są 

świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest 

ostatnim słowem o ludzkim losie. Człowiek jest bowiem przeznaczony do życia 

wiecznego, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu. 

Szczególną formą tej modlitwy są Wypominki, a więc czytanie list 

poleconych zmarłych. Owo czytanie, a więc wypowiadanie imion zmarłych 

przed Bogiem, na modlitwie, jest formą upominania się o nich u Miłosierdzia 

Bożego, by On skróciwszy zmarłym tęsknotę czyśćca, przyjął ich do radości 

nieba. 

I Róża Różańcowa Rodziców II. Róża Różańcowa Rodziców 

Baj Bernarda Babacz Barbara 

Chirowska Angelika Bąkowska Elżbieta 

Chirowska Lucyna Chylińska-Grzanka Iwona 

Chirowski Rafał Kozak Bożena 

Gaworek Brygida – Zelatorka Laskowska Anna 

Jurczyk Alicja Rylukowska Ewa 

Jurczyk Paweł Wysocka Izabela 

Kubec Anna Wysocki Witold 

Kubec Rafał Rita Mularczyk – p.o. Zelatorki 

Legierska Sylwia  

Legierski Michał  

Łeńczuk Mariusz  

Łeńczuk Wioletta  

Skowron Marzena  

Skowron Robert  

Wąsik Żaneta  

Wojakowska Grażyna  

Wojakowska-Beśka Magdalena  

Wojtczak Agnieszka  

Wojtczak Michał  

INTENCJE MSZALNE 4-11.11.2018 

4.11.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA 

8:00 W int. Jerzego Plesnara z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia 

Konc. Za + Marię Szostak. 

Konc. Za + Danielę Matkowską. 

10:00 Za ++ Amelię i Stanisława Błaszczyńskich. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (14). 

11:30 W int. Edwarda Ratajczyka z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na dalsze lata życia. 

Konc. W int. Aleksandra Buckiego w 1. rocz. urodzin, jego rodziców i chrzestnych z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Aniołów Stróżów. 

17:30 Za ++ poleconych w wypominkach. 

5.11.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Gustawa Praga, brata Stanisława, rodziców Franciszkę i Marcina o spokój dusz. 

Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (15). 


