
12.11.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (25). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (2). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (7). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa w 1. rocz. śmierci. 

13.10.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE PIERWSZYCH ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH 

BENEDYKTA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (26). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (3). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (8). 

17:30 Za + Tadeusza Tracz w 3. rocz. śmierci o łaskę nieba dla niego. 

Konc. Za + Elżbietę Chałat o dar nieba. 

14.11.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW MIKOŁAJA TAVELICIA I 

TOWARZYSZY, PREZBITERÓW 

7:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (27). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (4). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (9). 

17:30 Za + Władysława Sikora w 23. rocz. śmierci, żonę Józefę, Michała Woronowskiego i 

Mariana Bielawskiego. 

Konc. Za + Jana Zdonka w 7. rocz. śmierci o spokój jego duszy. 

15.11.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. DYDAKA Z ALCALI, ZAKONNIKA 

7:00 Za wstawiennictwem św. Dydaka, patrona braci, w int. br. Romana o potrzebne łaski i 

dary w życiu zakonnym. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (28). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (5). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (10). 

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

16.11.2019 SOBOTA –DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ rodziców Salomeę i Władysława Sykała, brata Zbigniewa, siostry Eugenię i 

Izabelę, dziadków Wawrzyńca i Teresę, ciotkę Franciszkę o niebo dla nich. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (29). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (6). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (11). 

17:30 Za + Zofię Skierleńską w 8. rocz. śmierci, męża Bronisława, rodziców i rodzeństwo z 

obu stron. 

17.11.2019 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (30). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (12). 

10:00 W int. Agnieszki i Sławomira Sikorskich z ok. 10. rocz. ślubu oraz Mateusza 

Sikorskiego z ok. 1. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

Konc. Za + Marię Gaworek o łaskę nieba. 

11:30 Za ++ Józefa i Juliana Piwoda oraz z rodzin Piwoda i Pacuła o niebo dla nich. 

17:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (7). 

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 Drugą Niedzielę Zwykłą 

10. listopada 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 10-17.11.2019 

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

W poniedziałek przypada święto Narodowe Niepodległości. Msze św. w tym 

dniu o godz. 9:00 w int. Ojczyzny oraz o godz. 17:30. Zachęcamy do 

patriotycznego świętowania oraz do modlitwy w intencji Ojczyzny. Nie będzie 

spotkania bractwa Pisma św. 

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

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i 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 ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże. 

Dziękujemy wszystkim za dar wspólnej modlitwy za naszych zmarłych oraz 

za ofiary złożone na intencje Wypominków. 

Pan Konrad Ciempka z Dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie dziękuje za 

życzliwe przyjęcie i za złożone ofiary w kwocie 1830 zł. 

Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci: 

dżemy, nutellę i mleko. 

Polecamy Gościa Niedzielnego w nowej cenie 6,00 zł oraz Gazetkę 

Parafialną. 

Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2020 oraz na msze św. gregoriańskie. 

Bogu dziękujmy za łaskę wiary i módlmy się za tych, którzy w imię wiary są 

prześladowani, męczeni i oddają życie. 

Żegnamy parafian: Klara Jabłońska (1931), Kazimiera Skraba (1934). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU 

Ożywienie postaw patriotycznych i 

poczucia świadomości narodowej, które 

obserwujemy w Polsce w ostatnich latach 

jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość 

ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i 

tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie 

przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą 

dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i 

solidarnego budowania wspólnego dobra. 

Realnie zatem wpływa na kształt naszej przyszłości. 

Równocześnie możemy dostrzec w Ojczyźnie postawy przeciwstawiające się 

patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm 

indywidualny, obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska o byt 

swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas 

otrzymał wraz z wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z 

obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. 

Patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości. Miłość 

ojczyzny – jako forma miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie jest 

jednak wartością absolutną. Dla chrześcijanina, służba ziemskiej ojczyźnie, 

podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do 

ojczyzny niebieskiej. W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej 

ojczyzny wyraża się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i 

odpowiedzialności za potrzeby i los konkretnych ludzi, których Pan Bóg postawił 

na naszej drodze. 

Dlatego też za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby 

podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie 

chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. 

Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem dla 

pogardy, agresji oraz przemocy. 

W tej samej chrześcijańskiej perspektywie zauważyć dziś chcemy, że 

patriotyzm, jako forma solidarności i miłości bliźniego, nie jest abstrakcyjną 

ideologią, ale moralnym wezwaniem aby świadczyć dobro tu i teraz: w 

konkretnych miejscach, konkretnych warunkach, pośród konkretnych ludzi. 

Trzeba również podkreślić, że dojrzały patriotyzm rozumiany jako miłość 

bliźniego, solidarność, odpowiedzialność za los konkretnych ludzi, otwartość na 

współpracę z innymi, zdaje się być we współczesnym świecie jedną z recept na  

uczucia lęku, zagubienia i zagrożenia, którymi żywi się wiele ideologii. 

W momentach trudnych, w chwilach niewoli i narodowej próby, patriotyzm 

bywał wymagającym egzaminem z odwagi i heroizmu. Z poświęceniem i 

bohaterstwem zdawali go polscy powstańcy, żołnierze, działacze podziemia i 

antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Zdawali go budowniczy polskiego 

państwa podziemnego, ludność cywilna wielu miast i wsi, zdawali go 

przedstawiciele Kościoła. Zachowując wdzięczną pamięć o naszych bohaterskich 

braciach i siostrach, którzy już zdali ten egzamin, ze świadomością, że i my 

możemy być kiedyś do niego wezwani, winniśmy jednak pamiętać, że egzamin z 

patriotyzmu zdaje się również w czasie wolności i pokoju. Prawdziwa miłość 

ojczyzny to praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra. 

Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien w życiu naszych rodzin, które są 

pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. Przestrzenią, w 

jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się 

nasze codzienne życie – gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota 

sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, 

solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra. 

W świetle zasady pomocniczości warto też dostrzec, że naturalnym 

wsparciem patriotyzmu narodowego jest patriotyzm lokalny. Nasza ojczyzna, 

jeśli nie ma być tylko kategorią symboliczną czy polityczną, powinna mieć kolor 

nieba i kształt krajobrazu konkretnego miejsca. A jej oblicze rozpoznajemy w 

twarzach i losach tych, z którymi wspólnie żyjemy na co dzień. 

Wielka lekcja polskiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tylko dana, ale i 

zadana. Polska była, jest i powinna pozostać we współczesnej Europie i świecie 

symbolem solidarności. Dla nas powinna być Matką, a tę trzeba kochać i 

szanować. To postawa patriotyczna dla każdego z nas Polaków. 

Z dokumentu Konferencji Episkopatu Polski. 

INTENCJE MSZALNE 10-17.11.2019 

10.11.2019 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann. 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (5). 

10:00 Za + Antoniego Bulak w 9. rocz. śmierci. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Ignacy Chachuła. 

11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. W int. Agnieszki Guźniczak z ok. 30. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Te Deum). 

Konc. Za + Marię Pawlak w rocznicę śmierci. 

17:30 Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (23). 

11.11.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA ORAZ ŚWIĘTO 

NARODOWE NIEPODLEGŁOŚCI 

9:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. Za + Helenę Niemczyk – gregorianka (24). 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (1). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (6). 

17:30 Za + Antoniego Radzioch z ok. urodzin o łaskę życia wiecznego w niebie. 

Konc. Za ++ Czesława Oleksik, syna Tadeusza oraz wszystkich krewnych i bliskich o życie 

wieczne dla nich. 


