
17:30 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek, dziadków z obu stron, siostrę, brata, ojców 

Barnabę, Teofila, Hilarego, Klaudiusza i Nikodema, aby dobry Bóg przyjął ich do 

chwały nieba. 

Konc. Za + Annę Pechta w 30. dzień po śmierci. 

1.11.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

8:00 Za + Teresę Stefaniak – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (14). 

10:00 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra 

Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron. 

11:30 W intencji Parafian. 

Konc. W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W int. błagalnej z prośbą o rozszerzanie się dzieła modlitwy rodziców za dzieci, by 

młode pokolenie otrzymywało przez to łaski i błogosławieństwo Boże – int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

  W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

  W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla 

niej i dla jej rodziców. 

17:30 Za ++ Czesława Bułatewicza, Krystynę, Stefana, Józefę i Jana Zębala i Romana Plichtę 

o łaskę nieba dla nich. 

2.11.2019 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMN. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

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 + Helenę Niemczyk – gregorianka (15). 

9:00 Za ++ z rodzin Bacia, Gut, Hryniewicz, Szostak i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za ++ mamę Wiktorię Dominik z ok. urodzin, tatę Józefa i pokrewieństwo z obu stron. 

17:30 Za ++ poleconych w Wypominkach. 

Konc. Za ++ Irenę i Tadeusza Plesnar, rodziców i rodzeństwo z obydwu stron o wieczną 

radość dla nich. 

Konc. Za ++ Romana i Piotra Fangor oraz z rodzin z obydwu stron. 

Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Nowara w 4. rocz. śmierci, synową 

Barbarę w 6. rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron z prośbą o łaskę życia wiecznego 

w niebie dla nich. 

3.11.2019 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ braci, siostry, rodziców, krewnych i dobrodziejów Zakonu Serafickiego. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (16). 

10:00 W intencji Parafian. 

Konc. W int. Wiesława Bochyńskiego z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

11:30 W int. dziękczynnej dobremu Bogu i Matce Bożej za łaskę zdrowia udzielonej 

Krystynie oraz w rodzinie Lesznar. 

Konc. Za + Stanisława Pszonaka z ok. urodzin, o łaskę nieba dla niego. 

Konc. Za ++ Bogusława i Wiesława oraz ojca Zbigniewa Lesznar o dar nieba. 

17:30 Za ++ poleconych w Wypominkach. 

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 Niedzielę Zwykłą 

27. października 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.10-3.11.2019 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. 

Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 17:00, od poniedziałku do czwartku 

włącznie o godz. 18:00. 

Od poniedziałku do czwartku po nabożeństwie różańcowym do godz. 19:30 

Adoracja Najświętszego Sakramentu dedykowana w int. Ojczyzny. Serdecznie 

zapraszamy na ostatnie dni wspólnej modlitwy i adoracji. 

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. Nie będzie spotkania dla Dzieci Maryi. W tym dniu po 

nabożeństwie różańcowym uwielbienie, które poprowadzi diakonia muzyczna 

Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre. 

W czwartek po nabożeństwie różańcowym wyruszymy na Marsz Wszystkich 

Świętych. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 

W piątek – Pierwszy miesiąca i uroczystość Wszystkich Świętych – msze św. 

w porządku niedzielnym. 

O godz. 14:30 w kościele Chrystusa Króla nieszpory, a następnie procesja na 

Cmentarz Lipowy i modlitwy za zmarłych. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte o godz. 7:00 w int. Róż Różańcowych 

oraz modlitwą różańcową i zmianą tajemnic, 9:00 i 17:30. 

O godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Od godz. 8:00 odwiedziny 

chorych. O godz. 18:45 na Cmentarzu Hutniczym nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

za zmarłych w ciągu roku i za poleconych w wypominkach. 

W dniach od 2. do 8. listopada o godz. 17:00 modlitwa za zmarłych 

poleconych w wypominkach, o godz. 17:30 msza św. w tej intencji. Wypominki 

składać można do 8. listopada włącznie. Kartki wyłożone są pod chórem. W tych 

dniach wierni w stanie łaski uświęcającej, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i 

pomodlą się za zmarłych, choćby tylko w myśli, zyskują odpust zupełny. Odpust 

za dusze w czyśćcu cierpiące zyskać można również nawiedzając kościół i 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę i dowolną w intencjach Ojca świętego 

1. listopada od południa i 2. listopada przez cały dzień. 

W przyszłą niedzielę obecny będzie gość z Dzieła Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie i odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel. Obecny będzie gość, który 

podzieli się z nami świadectwem o Kościele prześladowanym, o godz. 16:30 w 

kościele prelekcja tematyczna. 

W ubiegłą niedzielę na witraże złożono kwotę 4451,05 zł – serdeczne Bóg 

zapłać. 

Polecamy Gościa Niedzielnego dziś z filmem DVD opowiadającym o 

objawieniach Matki Bożej w Lourdes i od dziś w cenie 6,00 zł oraz Gazetkę 

Parafialną. 

Zamawiać można intencje na rok 2020 oraz jeszcze na dni tego roku. 

Trwajmy w modlitwie różańcowej i niech ona pomoże nam w drodze do 

świętości, jaką cieszą się w niebie tak liczni świadkowie wiary. 

Żegnamy parafian: Teresa Stefaniak (1942). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA TO NORMALNOŚĆ 
Bóg najbardziej pragnie, byśmy stawali się coraz bardziej święci, podobnie 

jak On jest święty. Niestety, wielu ludzi ma dziwne wyobrażenie o świętości i 

właśnie dlatego dorastanie do świętości nie jest ich największym pragnieniem. 

Niektórzy mylą świętość z doskonałością. Tymczasem ten, kto dąży do 

doskonałości, usiłuje być jak Bóg, natomiast człowiek, który dąży do świętości, 

pragnie Boga naśladować. Pragnie kochać Boga, samego siebie i bliźniego 

dojrzałą miłością, mimo że pozostaje niedoskonały w sferze cielesnej, 

emocjonalnej, intelektualnej, moralnej czy społecznej. Świętość mylona z 

perfekcjonizmem i doskonałością nie pociąga, lecz nawet przeraża. Błąd drugi to 

kojarzenie świętości z cierpiętnictwem, z naiwnym dźwiganiem niezawinionego 

krzyża, z nadstawianiem drugiego policzka; przekonanie, że święty to jakiś 

dziwak, dewot, który niemal nie wychodzi z kościoła. 

Biblia ukazuje świętość jako najpiękniejszą normalność, do jakiej zdolny jest 

człowiek. Jest to normalność oparta na respektowaniu norm Ewangelii oraz 

naśladowaniu Jezusa. Syn Boży w ludzkiej naturze wszystkim czynił dobrze. 

Swoją mocą, mądrością i dobrocią przemieniał tych, których spotykał. 

Świętość to nie tylko szczyt mądrości, ale też szczyt dobroci, czyli miłość. 

Miłość, jakiej uczy nas Chrystus, to decyzja, by troszczyć się o rozwój drugiej 

osoby. Kochać ją. Miłość jest troską o los drugiego. Troska ta wyraża się poprzez 

słowa i czyny dostosowane do osoby. Inaczej wyrażamy miłość wobec dziecka, a 

inaczej wobec dorosłego. Inaczej postępujemy wobec ludzi wrażliwych i 

szlachetnych, a inaczej wobec egoistów czy cyników. W miłości obowiązują 

zasady: To, czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób wyrażam 

miłość, zależy od ciebie i od twojego postępowania oraz: To, że kocham ciebie, 

nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Obydwie zasady potwierdza Chrystus. 

Tych, którzy byli dobrej woli, uzdrawiał, rozgrzeszał, przytulał, stawiał za wzór, 

bronił przed krzywdą. Natomiast tych, którzy byli cyniczni i zatwardziali w złu, 

wzywał do nawrócenia, a nawet surowo upominał. Święty to ktoś, kto naśladuje 

taką właśnie mądrą miłość… 

Zatem bądź święty! Bądź normalny! 

INTENCJE MSZALNE 27.10-3.11.2019 

27.10.2019 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA 

8:00 W int. rodziny Kuchta o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla 

dzieci i wnuków. 

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 Groborz, Szymon Groborz, Wiktor Groborz, 

Dorota Guźniczak, Lena Jędrzejewska, Jessika Mirga, Kevin Mirga, Karol Podeszwa, Kacper 

Reda, Judyta Szewczyk, Maria Tokarska, Brajan Ulbrich, Wąwro Antoni. 

17:30 Za + Klarę Pachocką w 30. dzień po śmierci – int. od rodzin Ratajczyk i Bartels. 

28.10.2019 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA, APOSTOŁÓW 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (10). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (28). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + Tadeusza Jedynaka z prośbą o radość życia wiecznego. 

29.10.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (11). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (29). 

17:30 W int. rodzin Chirowskich i Kozaczek o błogosławieństwo Boże dla żyjących i łaskę 

nieba dla zmarłych. 

Konc. Za + Różę Marię Ciołek o łaskę nieba. 

30.10.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Danuty i Lesława Luteckich 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). 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (30). 

17:30 Za ++ Jadwigę i Jana Jedynaków o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (12). 

31.10.2019 CZWARTEK – 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 + Helenę Niemczyk – gregorianka (13). 


