
15.10.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DRA KOŚCIOŁA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (15). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (27). 

17:30 Za + Andrzeja Bismora – int. od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w 

Gliwicach. 

16.10.2019 ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA I 

NASZEJ PROWINCJI ZAKONNEJ 

7:00 Za + Andrzeja Bismora, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach, 

w 30. dzień po śmierci – int. od grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców 

i uczniów. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (16). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (28). 

17:30 Za + Stefana Nowaka w 12. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Michała Kijewicz w 17. rocz. śmierci i za ++ z rodziny. 

Konc. Za ++ Henryka Miśko, jego rodziców, Józefa i Michalinę Buryło o łaskę życia 

wiecznego w niebie. 

17.10.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (17). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (29). 

17:30 Za + Marię Kopacz-Kleban. 

Konc. Za + Czesławę Nowak – int. od sąsiadów. 

18.10.2019 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (18). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (30). 

17:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła II w int. rodzin 

Srebrnych i Sierżant z podziękowaniem za łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i 

zdrowie. 

19.10.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, PREZBITERA 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (1). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (19). 

17:30 W int. Teresy Jędrosek z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia (Te Deum). 

Konc. Za + Marię Kos o radość nieba dla niej. 

Konc. Za ++ Augustynę i Emila Jędrosek o dar nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Kazimierę i Henryka Adamus i siostrę Małgorzatę o łaskę nieba. 

20.10.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Irenę Superat z ok. imienin o dar nieba. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 

10:00 W int. Barbary i Pawła Przepaśniak z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (2). 

11:30 Za + męża Bolesława Kaczmarczyka w 17. rocz. śmierci o dar nieba. 

17:30 Władysława Ficka – gregorianka (20). 

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 Ósmą Niedzielę Zwykłą 

13. października 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 13-20.10.2019 

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w 

Jezusie. 

Królowo Polski i Pani Fatimska, módl się za nami. 

Dziś przypada Dzień Papieski. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek 

na Dzieło Nowego Tysiąclecia – ofiary wspierają zdolne dzieci i młodzież. 

Zespół Caritas rozprowadza papieskie kremówki oraz znicze Caritas. O godz. 

16:45 ostatnie w tym roku różańcowe nabożeństwo fatimskie z procesją. 

Dziś dzień wyborów parlamentarnych, zachęcamy do wypełnienia obowiązku 

i prawa do decydowania o losach Ojczyzny. Niech mobilizują nas do tego słowa 

św. Jana Pawła II, które są hasłem dzisiejszego Dnia Papieskiego: Wstańcie, 

chodźmy! oraz radość z rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana 

kardynała Wyszyńskiego, który całym życiem zawierzał losy Kościoła w Polsce 

Bogu przez ręce Maryi. 

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

niedziele o godz. 17:00. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w październiku od poniedziałku do 

piątku po nabożeństwie różańcowym do godz. 19:30 dedykowana w int. 

Ojczyzny. 

Za przynajmniej półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu lub za 

odmówienie różańca św. we wspólnocie zyskać można odpust zupełny i 

ofiarować go za siebie lub za zmarłych. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. 

We wtorek rozpoczynamy przyjmowanie intencji na 2020 rok. Prosimy o 

rezerwację terminów mszy św. jubileuszowych, urodzinowych i innych okazji 

rodzinnych. Są jeszcze wolne intencje na dni tego roku. Istnieje też możliwość 

zamówienia mszy św. gregoriańskich. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Za poleconych zmarłych 

modlić się będziemy w dniach 2-8. listopada o godz. 17:00 modlitwa różańcowa 

o godz. 17:30 msza św. za zmarłych. 

Niech Niepokalane Serce Maryi, Pani Fatimskiej i Królowej Polski uprasza u 

Boga błogosławieństwo Ojczyźnie naszej, by zawsze wierna, chwałę przynosiła 

Imieniu Bożemu. 

Żegnamy parafian: Mieczysław Kukliński (1948), Lesław Błyszczak (1948). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

DZIEŃ PAPIESKI – DZIEŃ PAMIĘCI O PAPIEŻU ŚW. JANIE PAWLE II 

ORAZ MODLITWY Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM 
W pierwszym dniu Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny, w archikatedrze 

warszawskiej św. Jan Paweł II powiedział o Prymasie Wyszyńskim: Ksiądz 

Prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. 

Na tym polega jego własna siła. Ksiądz Prymas uczy od trzydziestu kilku lat, że 

tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że 

dzięki Maryi można najpełniej odzwierciedlać siłę tego fundamentu, którym jest 

Chrystus, że dzięki Maryi można najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła. 

Tego uczy życie i posługiwanie Prymasa Polski. Jest on zwornikiem Kościoła 

warszawskiego. I jest zwornikiem całego Kościoła w Polsce. Na tym polega jego 

opatrznościowa misja od trzydziestu z górą lat. 

Warto też przypomnieć dramatyczne wydarzenia z wiosny roku 1981. 

Ukazują one bowiem heroiczność wiary Prymasa, którego postawa może być 

rozpatrywana jako wielka odpowiedź na Jezusowe wezwanie: Wstańcie, 

chodźmy! 

Prymas Wyszyński zaczyna poważnie niedomagać w marcu 1981 roku, 13 

maja zostaje dokonany zamach na Jana Pawła II. Chory Prymas dowiaduje się 

o zamachu 14 maja. Ze szpitala w Rzymie zaczynają napływać optymistyczne 

sygnały, tymczasem stan zdrowia kardynała Wyszyńskiego pogarsza się. 

Umierający Prymas ofiaruje swoje życie za życie Papieża. Domownikom 

powiedział: Odtąd za mnie nic. Wszystkie modlitwy tylko za niego. On musi żyć. 

Ja mogę odejść. Już 14 maja podczas Mszy Św. odprawionej przez kościołem 

akademickim Świętej Anny w Warszawie odtworzono z taśmy magnetofonowej 

apel Prymasa: Proszę Was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej 

intencji na Jasnej Górze, w świątyniach warszawskich i diecezjalnych, 

gdziekolwiek, abyście to wszystko skierowali w tej chwili wraz ze mą ku Matce 

Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. 

W swoim Testamencie Karol Wojtyła zapisał: Kiedy w dniu 16 października 

1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński powiedział do mnie: «Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić 

Kościół w Trzecie Tysiąclecie». Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, 

ale taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś 

Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. 

Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego 

zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo 

przez Maryję» – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego 

Poprzednika kard. Augusta Hlonda. 

W ostatnim, przywołanym już wcześniej, rozdziale książki Wstańcie, 

chodźmy! zatytułowanym Abraham i Chrystus: „Oto idę pełnić Twoją wolę” św. 

Jan Paweł II mówi o powołaniu każdego człowieka, zwłaszcza jednak powołaniu 

biskupa. Znamienne, że w dwóch kolejnych zdaniach wymienia te same 

wartości. Pisze: Wiara, odpowiedzialność i odwaga każdego z nas zostaje w ten 

sposób wpisana w tajemnicę wypełnienia Bożego planu. Wiara, 

odpowiedzialność i odwaga każdego z nas okazuje się potrzebna, by mógł się w 

całej okazałości ukazać dar Chrystusa dla świata. Dzisiaj oczywistym jest, że 

obaj wielcy polscy biskupi potrafili wiarą, odpowiedzialnością i odwagą 

ukazywać Polsce i światu Chrystusa. Jednak nadal, a nawet coraz bardziej, 

potrzebne jest pogłębianie znajomości ich życia i nauczanie, by – zwłaszcza 

młodsze pokolenia – nie zatraciły, nie zmarnowały, wielkiego, aktualnego daru, 

posłannictwa, jaki został nam dany w osobach tych wspaniałych ludzi Kościoła. 

INTENCJE MSZALNE 13-21.10.2019 

13.10.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. W int. Rity Mularczyk z ok. 45. rocz. profesji zakonnej w FZŚ oraz 4. rocz. 

konsekracji w stanie wdów z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Ojca Franciszka oraz o łaskę 

zdrowia (Te Deum). 

Konc. Za ++ rodziców Gontarewicz Józefa w 30. rocz. śmierci i Bronisławę w 25. rocz. 

śmierci oraz żonę Anielę w 10. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich. 

10:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (13). 

11:30 W int. Mieczysława Kubec z ok. 89. rocz. urodzin oraz w int. dzieci i wnuków Rafała 

z ok. 46 rocz. urodzin, Anny, Dawida, Doroty, Jakuba i Róży z podziękowaniem za 

wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz łaskę życia wiecznego dla + 

żony Marii Kazimiery w 6. rocz. śmierci (Te Deum). 

17:30 Za + Jana Maź – gregorianka (25). 

14.10.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (14). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (26). 

17:30 Za + Radosława Borzuchowskiego w 6. rocz. śmierci 

Konc. Za ++ Mariana Gryglika w 20. rocz. śmierci, syna Krzysztofa, rodziców z obu stron, 

braci i bratowe. 


