
3.10.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (3). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (15). 

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. Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za ++ Anitę Piłat w 14. rocz. śmierci, Marię i Mariana Mazur, Stanisławę i Bronisława 

Giec. 

4.10.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU 

ZAŁOŻYCIELA TRZECH ZAKONÓW 

7:00 Za + Jana Maź – gregorianka (16). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za wstawiennictwem św. Ojca Franciszka w int. wspólnoty Franciszkanów z 

podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu 

zakonnym i kapłańskim. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (4). 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W int. członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i ich rodzin z podziękowaniem 

za wszelkie łaski i z prośbą o wierność złożonym ślubom oraz o nowe powołania do tej 

wspólnoty. 

  W int. błagalnej z prośbą o dobre środowisko wzrastania dzieci i uzdrowienie przyczyn 

grzechów, których skutki ich dotykają – 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 jej rodziców. 

  W int. Bogu znanej oraz o łaskę zdrowia dla matki i córki. 

5.10.2019 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niep. Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (5). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (17). 

17:30 W int Parafian. 

6.10.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Za + Danielę Matkowską o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za ++ Henrykę i Józefa Kibiłdów o radość życia wiecznego – int. od sąsiadki. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (18). 

10:00 W int. Wojciecha Sznajder z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia i pełni sił, o 

błogosławieństwo Boże w rodzinie Sznajder oraz z podziękowaniem wszystkim 

darczyńcom z okazaną życzliwość i pomoc. 

Konc. W int. Jana Legierskiego z ok. 14. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

11:30 Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków. 

17:30 Za + Władysława Ficka – gregorianka (6). 

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 Szóstą Niedzielę Zwykłą 

29. września 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 29.9-6.10.2019 

Święty Franciszku, ucz nas być narzędziami Bożego pokoju i dobra. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory Niedzielne. Jeszcze dziś i jutro od 20:00 do 

21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Nabożeństwa różańcowe w październiku: 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. 

Przypominamy, że za przynajmniej półgodzinną adorację Najświętszego 

Sakramentu oraz za odmówienie różańca św. zyskać można odpust zupełny i 

ofiarować go za siebie lub za zmarłych. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. O godz. 20:00 

modlitwa uwielbienia kończąca miesiąc adoracji Najświętszego Sakramentu, 

którą poprowadzi zespół „Ad Maiorem Dei Gloriam” z Brzezinki. Serdecznie 

zapraszamy do modlitwy wielbienia Boga i dziękczynienia za Jego dobro. 

We wtorek w salce miesięczne spotkanie formacyjne dla członków FZŚ. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z komunią św. pod 

dwiema Postaciami. O godz. 18:00 nabożeństwo pamiątki śmierci św. Ojca 

naszego Franciszka – Transitus. Zapraszamy FZŚ, RMF, Parafian i Gości. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. W tym dniu przypada uroczystość św. 

Ojca naszego Franciszka. O godz. 17:30 uroczysta msza św., na którą 

zapraszamy poczty sztandarowe FZŚ, RMF, Parafian i Gości. O godz. 19:30 w 

ramach wieczornego spaceru na placu kościelnym modlitwa i błogosławieństwo 

zwierząt. Zapraszamy opiekunów wraz z ich pupilami. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki. O godz. 7:00 msza 

św. w int. członków Róż Różańcowych, a następnie modlitwa różańcowa i 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


zmiana tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i parafialnej 

Caritas. 

Dziękujemy za ofiary dla Wojtka. Rodzinie zostanie przekazana zebrana 

kwota 2500 zł. 

Informujemy, że nauki dla narzeczonych w naszej parafii odbywać się będą w 

soboty i niedziele 12 i 13 oraz 19 i 20 października o godz. 16:00. 

Módlmy się w intencji Ojczyzny i rządzących nią oraz o dary Ducha Świętego 

dla nas na czas zbliżających się wyborów. 

SIEDEM KROKÓW DO DOBREGO ODMAWIANIA RÓŻAŃCA 
Różaniec jest jedną z najszlachetniejszych form modlitwy, którą możemy 

znaleźć w tradycji Kościoła. A szlachetność ma to do siebie, że jednocześnie jest 

wzniosła i prosta. Głębi i wartości tej modlitwy nie sposób przecenić, ale 

dostrzega się tendencję do niepotrzebnego komplikowania i tym samym 

utrudniania sobie dostępu do różańca. A różaniec jest prosty. Wystarczy: 

1. Zacząć 

Trzeba się zdecydować i spróbować. Bardzo często można spotkać ludzi, 

którzy boją się sięgnąć po różaniec, bo obawiają się swojego braku 

konsekwencji. Mówią: po co zaczynać, jeśli mnie nie stać na obietnicę, by 

modlić się codziennie? Zacznij!!! Bóg sam cię poprowadzi w tej modlitwie. 

2. Poprosić o łaskę 

Modlitwa ma to do siebie, że nie opiera się na naszej doskonałości, ale jest 

darem Bożym. Warto więc już na początku zdać się na prowadzenie Ducha 

Świętego i nie osądzać siebie zanadto za brak skupienia, rozproszenia czy inne 

trudności. Po prostu módl się jak potrafisz, a Bóg sam wie, kiedy dać ci 

potrzebną łaskę. 

3. Mieć różaniec 

Wielu ludzi zaczyna odmawiać różaniec na palcach – to także świadczy o 

prostocie tej modlitwy. Przychodzi jednak czas kiedy decydujemy się wziąć do 

ręki „koronkę”. Ważne jest, żeby „pasowała mi do ręki”. Są także tacy, którzy 

mają ich wiele – w każdej kurtce spodniach czy torebce po jednej. Chodzi o to by 

była „pod ręką” i nie przeszkadzała w modlitwie. 

4. Wybrać czas 

Nikt nie wie, który czas byłby dobry na modlitwę, a często mamy wrażenie, 

że żaden, bo po prostu nie mamy czasu. Nie bój się szukać i próbować. 

Znajdziesz!!! Uważaj tylko na perfekcjonizm i nie przejmuj się zanadto, gdy nie 

od razu wszystko ci będzie pasowało. Czasami trzeba zobaczyć, że to nie to, by 

znaleźć właściwe. 

5. Miejsce i postawa 

Podobnie jest ze znalezieniem miejsca. Najczęściej szukamy cichego i 

nastrojowego. Nie musi takie być. A jeśli nawet się znajdzie nie zawsze 

zapewnia dobrą modlitwę. Zastanawiamy się także jaka postawa ciała byłaby 

najwłaściwsza. Z całym szacunkiem do wszystkich teorii zachęca się do takiej, 

która w praktyce po prostu nie przeszkadza. 

6. Odmawianie i rozważanie 

Wielu zrezygnowało z modlitwy różańcowej nie wiedząc jak pogodzić 

odmawianie pozdrowienia anielskiego, licząc paciorki i rozważając tajemnice. 

Czy da się te wszystkie czynności wykonywać jednocześnie? A gdzie miejsce na 

kontemplację, do której różaniec ma prowadzić? Nie wszystko w modlitwie 

przychodzi od razu. Zacznij od tego, do czego ci bliżej. Bóg sam nas uzdolni do 

kolejnych etapów modlitwy. My mamy się modlić. 

7. Maryja 

Rzadko można spotkać człowieka, który nie miałby na drodze swojej 

modlitwy problemu z pobożnością maryjną. Różaniec jest znakomitą drogą do 

odbudowania relacji z Maryją. Sięgając do Bożych słów wypowiedzianych przez 

Anioła i do tajemnic jej życia znajdziemy na nowo nasze miejsce i odbudujemy 

relację z Tą, którą sam Bóg dał nam za Mamę. Dzięki Jej obecności nasze życie 

stanie się bardziej owocne. 

Październik jest szczególnym miesiącem poświęconym Maryi i modlitwie 

różańcowej. Skorzystajmy z Bożego błogosławieństwa i bez względu na jakim 

etapie modlitwy jesteśmy, sięgnijmy po Różaniec. 

INTENCJE MSZALNE 30.9-6.10.2019 

30.9.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DRA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Jana Maź – gregorianka (12). 

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. W int. Urszuli Mularczyk z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za ++ Zofię i Antoniego Talaga oraz Różę i Henryka Witkowskich. 

1.10.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY I DRA 

KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (1). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (13). 

17:30 W int. Zofii i Elżbiety z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia – int. od brata. 

Konc. Do Opatrzności Bożej w int. Zofii i Elżbiety z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem 

za odebrane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 

świętych Patronek. 

2.10.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (2). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (14). 

17:30 W int. Jolanty z ok. 45. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia oraz o zdrowie dla 

mamy. 

Konc. Za ++ siostrę Józefę Doka, bratową Małgorzatę, szwagra Krzysztofa, siostrzeńca 

Dariusza oraz pokrewieństwo Maciąg i Hamelik. 


