
22.10.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (4). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (22). 

17:30 W int. franciszkanów z Gliwic z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla nich. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek – int. od uczestników pogrzebu. 

23.10.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (5). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (23). 

17:30 W int. Bogu znanej. 

Konc. Za + Andrzeja Bismora – int. od rodziców i dzieci Przedszkola nr 16. 

24.10.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (6). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (24). 

17:30 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Helenę Legierską w 30. dzień po śmierci. 

25.10.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (25). 

17:30 W int. Marii Nowotyńskiej z ok. 82. rocz. urodzin. z podziękowaniem za łaski i z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie. 

Konc. Za + Stanisława Bąkowskiego w 5. rocz. śmierci o dar nieba oraz w pewnej, Bogu 

znanej intencji. 

26.10.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (8). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (26). 

17:30 Za + Czesławę Nowak – int. od sąsiadów. 

Konc. Za ++ Agnieszkę, Stanisława, Zofię, Mariana Andrzeja, Czesława, Mieczysława, 

Elżbietę i Lecha oraz z rodzin Ninda, Bączek i Orłowskich. 

27.10.2019 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA 

8:00 W int. dzieci i wnuków z rodziny Kuchta o błogosławieństwo Boże, dary Ducha 

Świętego oraz zdrowie. 

Konc. Władysława Ficka – gregorianka (27). 

10:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (9). 

11:30 W int. Marianny i Horsta Kampe ok. 50. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w małżeństwie i 

rodzinie (Te Deum). 

Konc. W int. Anny i Sławomira z ok. 35. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie 

otrzymane łaski i dary oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w 

małżeństwie i rodzinie (Te Deum). 

Sakrament chrztu św.: Marcin Auer, Igor Grobosz, Szymon Grobosz, Wiktor Grobosz, 

Dorota Guźniczak, Lena Jędrzejewska, Karol Podeszwa, Kacper Reda, Judyta 

Szewczyk, Maria Tokarska, Brajan Ulbrich. 

17:30 Za + Klarę Pachocką – int. od rodzin Ratajczyk i Bartels. 

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 

20. października 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 20-27.10.2019 

Słowo Boże jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania 

do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, 

aby człowiek był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

Dziś przypada Niedziela Misyjna. Kolekta przeznaczona jest na misje. Przed 

kościołem zbiórka do puszek na witraże. Dziękujemy za każdą ofiarę. 

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. 

W tym tygodniu zgodnie z ustalonym planem i podziałem na grupy odbędą 

się spotkania dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 

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

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

ministrantów i Dzieci Maryi. W tym dniu przypada 80. rocznica urodzin biskupa 

Gerarda Kusza – polecajmy Biskupa Bogu w modlitwie. 

W piątek o godz. 18:30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. 

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

dla rodziców i chrzestnych. 

W tym dniu w godz. 16:00-19:00 GCOP zaprasza na imprezę z okazji nowego 

otwarcia Klubu Osiedlowego przy ul. Jagiellońskiej 21. Organizatorzy zapraszają 

na potańcówkę, warsztaty dla rodzin i inne atrakcje. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Zamawiać można intencje na rok 2020. Składać można również wypominki. 

Za poleconych zmarłych w dniach 2-8. listopada o godz. 17:00 modlitwa 

różańcowa o godz. 17:30 intencja mszy św. 

Wszyscy jesteśmy posłani, aby być apostołami Jezusa. Niech Boże 

błogosławieństwo dodaje nam odwagi do bycia świadkiem wiary. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Jan Sabina (1950), Grzegorz Urbanek (1964). Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

„OCHRZCZENI I POSŁANI” – TYDZIEŃ MISYJNY 2019 
„Ochrzczeni i posłani” to hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej, przypadającej 

w tym właśnie dziś. Niedziela i następujący po niej Tydzień Misyjny to 

wyjątkowy czas, ponieważ wpisuje się w ogłoszony przez papieża Franciszka 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do tego jest setna rocznica 

opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. 

Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku 

misyjnego. Oto kilka fragmentów słów papieża sprzed 100 lat, które pozostają 

wciąż aktualne: 

„Pragniemy zwrócić się do tych wszystkich, którzy z wielkiej łaski 

miłosiernego Boga już są w posiadaniu prawdziwej wiary i uczestniczą w 

niezliczonych dobrodziejstwach, jakie z tego wypływają. Trzeba więc, aby 

najpierw zwrócili uwagę na fakt, że na mocy świętego prawa zobowiązani są 

wspomagać misje święte wśród pogan. Albowiem Bóg dał każdemu przykazania 

co do bliźniego. A przykazanie to Jest tym poważniejsze, im większa potrzeba 

nęka bliźniego. Ci więc, którzy w miarę sił nieść będą im pomoc, przyczyniając 

się do przekazania im światła wiary, zwłaszcza wspierając prace misjonarzy, 

spełniać będą obowiązek w zakresie sprawy najważniejszej i w sposób najmilszy 

Bogu okażą swoją wdzięczność za dobrodziejstwo wiary. 

Trojakiego rodzaju jest pomoc, jaką nieść mogą misjom, pomoc, o Jaką sami 

misjonarze nie przestają prosić. Pierwszym z nich, dostępnym dla każdego, jest 

wzywanie miłosierdzia Bożego. Daremny i bezskuteczny byłby trud ponoszony 

przez misjonarzy, gdyby nie użyźniała go łaska Boża. Jedna zaś droga zapewnia 

uproszenie łaski: to ta, która polega na wytrwałych modłach dusz pokornych, bo 

„wszystkiego, o co prosić będą, użyczy im mój Ojciec...” (Mt 18, 19), mówi Pan. 

Skoro już wszelkie inne modlitwy, to tym bardziej takie nie mogą pozostać bez 

skutku w sprawie, nad którą nie ma ważniejszej ani milszej Bogu. A ponieważ 

dla właściwego wypełniania tego zadania założone właśnie tzw. Apostolstwo 

Modlitwy, polecamy je usilnie wszystkim szlachetnym duszom z życzeniem, aby 

nikt nie wymawiał się od udziału w nim, lecz aby każdy zechciał stawać się 

uczestnikiem prac misyjnych, jeśli nie aktywnie, to przez wysiłki innego rodzaju. 

Na drugim miejscu należy zaradzać niedostatecznej liczbie misjonarzy. W tej 

sprawie pragniemy zaapelować szczególnie do Waszej, Czcigodni Bracia 

Biskupi, gorliwości. To Wy macie usilnie wspierać i pielęgnować zarówno 

wśród kleru jak i w seminariach diecezjalnych zalążki ducha apostolskiego, które 

mogą się u niejednego ujawnić. 

Przełożonych zaś zakonów i instytutów zakonnych poświęcających się 

misjom zagranicznym prosimy i błagamy, aby do tak wielkiego dzieła 

przeznaczali najlepiej dobranych spośród swych członków, takich mianowicie, 

którzy wyróżniają się świętością życia, zapałem pobożności i gorliwością o 

dobro dusz. 

Wreszcie do utrzymania misji potrzebne są środki materialne do utrzymania 

tylu szkół, szpitali, przytułków i innych bezinteresownych zakładów 

dobroczynnych. Tu więc apelujemy do wszystkich ludzi szlachetnych, aby w 

miarę swych możliwości okazali swą hojność. Bo „jeśliby ktoś posiadał 

majętność tego świata i widział, ze brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed 

nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?” (1 J 3,17). Tak oto pisze 

św. Jan Apostoł mówiąc o tych, których gnębi nędza materialna. 

A o ileż sumienniej spełniać należy prawo miłości tam, gdzie chodzi nie tylko 

o niesienie pomocy i zaradzanie głodowi, nędzy i innym brakom nieprzejrzanych 

rzesz, lecz również i przede wszystkim o wybawienie dusz z przemożnych 

wpływów szatana i doprowadzenie ich do wolności dzieci Bożych!”. 

POLSCY MISJONARZE NA ŚWIECIE 

Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z dnia 1.10.2019 r. 

aktualnie posługuje na misjach 1903 polskich misjonarzy i misjonarek. 

Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach. 

Najwięcej, bo 766 polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach. W Afryce i na Madagaskarze pracuje 730 misjonarzy w tym 73 

księży diecezjalnych, 291 zakonników, 349 sióstr zakonnych i 17 osób 

świeckich. W Azji jest 328 polskich misjonarzy - 44 księży diecezjalnych, 145 

zakonników, 133 sióstr zakonnych i 6 osób świeckich. 

W Oceanii pracuje 62 misjonarzy - 11 księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 

sióstr zakonnych i 1 osoba świecka. 

W Ameryce Północnej pracuje 17 misjonarzy z czego 11 w Kanadzie. 

INTENCJE MSZALNE 20-27.10.2019 

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). 

21.10.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (3). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (21). 

17:30 Za + Lesława Błyszczak – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Annę Pechta – int. od sąsiadów. 


