
19.11.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (9). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (14). 

17:30 Za ++ Eugenię Pulnar w 6. rocz. śmierci oraz pokrewieństwo. 

Konc. Za ++ rodziców Różę Marię i Bernarda Ciołek i brata Waldemara. 

20.10.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Grzegorza Urbanek o dar nieba. 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (10). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (15). 

17:30 W int. rodziców Krystyny i Szczepana Kuchta z podziękowaniem Bogu i prośbą o Jego 

błogosławieństwo i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. W int. Małgorzaty  z ok. 15 rocz. urodzin oraz Weroniki i Rafała z ok. 18. rocz. 

urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary 

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

21.11.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (11). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (16). 

17:30 W int. Jarosława z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o zdrowie, 

cierpliwość w chorobie, zgodę i wyrozumiałość w duchu wiary i miłości 

chrześcijańskiej w rodzinie. 

Konc. Za + Jana Sabina w miesiąc po śmierci. 

22.11.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (12). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (17). 

17:30 Za wstawiennictwem św. Cecylii w int. organistów Dawida i Janusza oraz ich rodzin z 

podziękowaniem Bogu i z prośbą o wszelkie dary i łaski. 

Konc. W int. Katarzyny Huczka  z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

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

Konc. W int. Jolanty z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i prośbą o Jego 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

23.11.2019 SOBOTA –DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (13). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (18). 

17:30 Za + Stanisława Rolek w 2. rocz. śmierci o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za + męża Leszka Furman w 2. rocz. śmierci o dar nieba. 

Konc. Za ++ żonę Alfredę Renka, brata Wiktora i rodziców z obu stron. 

24.11.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

8:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak. 

10:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (14). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (19). 

11:30 W int. Zdzisławy Kaczmarczyk z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

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

Konc. W int. Antoniego Pielichowskiego z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. W int. Sławomira Tomczyka z ok. urodzin z podziękowaniem za Boże łaski i z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Sakrament chrztu św.: Tymon Rakowski, Kora Zaporowska. 

17:30 Za + Jana Kwiatkowskiego w 6. rocz. śmierci. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Trzydziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą 

17. listopada 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 17-24.11.2019 

Nadchodzi dzień, w którym dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. 

Dziś zbiórka do puszek na witraże. Dziękujemy za złożone na ten cel ofiary. 

O godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

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 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. O godz. 16:00 nauka 

dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu św. 

W przyszłą niedzielę przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego i 

uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

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. 

Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas drogami pokoju i dobra, byśmy 

kiedyś doszli do celu, jaki wyznacza nam wiara. 

GEST MIŁOSIERDZIA NIE TYLKO W OKTAWIE 

Mimo iż współcześnie obchodzi się Zaduszki niemalże w pełni po 

chrześcijańsku, nie można pominąć rodzimej tradycji ludowej, przekazanej nam 

przez minione pokolenia, gdyż przez wieki kształtowała ona obraz Dnia 

Zadusznego. Także owej tradycji zawdzięczamy proste, rodem z Kaszub, 

przysłowie: „Na Zaduszki przychodzą z tamtego świata duszki”. Właśnie za owe 

„duszki”, nie tylko w Dzień Zaduszny, warto ofiarować modlitwę, zwłaszcza 

różańcową, którą, jako mającą szczególną moc wyzwalania dusz z czyśćca, 



upodobali sobie już nasi dziadowie i pradziadowie. Warto też modlić się za nie 

codziennie, nawet chwilowo, gdy w codziennym biegu brakuje czasu na dłuższy 

kontakt z Bogiem. 

Ofiarowując odpust zupełny za duszę cierpiącą w czyśćcu można tym samym 

pomóc takiej duszy w przejściu do nieba. Odpust bowiem jest darowaniem kary 

za popełnione przez nią grzechy. 

Modlitwa za dusze cierpiące w czyśćcu jest zresztą naszą powinnością jako 

chrześcijan i zarazem względem nich uczynkiem miłosierdzia, darem bez 

porównania cenniejszym od najpiękniejszych zniczy i wiązanek, niewynikającym 

z obaw przed duszami, o czym świadczą ludowe zwyczaje, ale wynikającym z 

troski o dobro tych, którzy odeszli i których śladem my także podążymy. Być 

może i za nas ktoś, nie tylko 1, 2 listopada lub w oktawie uroczystości 

Wszystkich Świętych, ofiaruje kiedyś odpust zupełny… 

III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 17 LISTOPADA 2019 

Światowy Dzień Ubogich – w Kościele katolickim obchodzony jest w XXXIII 

Niedzielę Zwykłą. Zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez papieża 

Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na 

zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19). Te słowa Psalmu 

są niesamowicie aktualne i wyrażają głęboką prawdę, którą wiara wpisuje w 

serce najbiedniejszych: da się odnowić nadzieję straconą w obliczu 

niesprawiedliwości, cierpień i niepewności życia. 

Psalmista opisuje warunki, w jakich żyje biedak oraz arogancję tego, kto go 

uciska. Autor natchniony przyzywa sądu Bożego, aby przywrócona została 

sprawiedliwość oraz przezwyciężona nieprawość. Wydaje się, iż w jego słowach 

powraca pytanie, które zadawane jest nieustannie na przestrzeni wieków: jak Bóg 

może tolerować taką nierówność? Jak może pozwolić, aby biedak był 

upokarzany, nie przychodząc mu z pomocą? Dlaczego pozwala, aby ten, kto 

uciska, miał szczęśliwe życie, gdy tymczasem to jego zachowanie powinno 

zostać potępione właśnie ze względu na cierpienia biednego? 

Opis działania Boga na rzecz ubogich to powtarzający się temat Pisma 

Świętego. On jest tym, który „słucha”, „interweniuje”, „broni”, „wykupuje”, 

„zbawia”… Zatem biedak nie napotka nigdy Boga obojętnego albo milczącego 

wobec jego modlitwy. Bóg jest tym, który oddaje sprawiedliwość i nie zapomina. 

Co więcej, Bóg staje się miejscem ucieczki dla biedaka i niezawodnie przychodzi 

mu z pomocą. 

Nie można nigdy ominąć naglącego wołania, które Pismo Święte powierza 

biednym. Gdziekolwiek na kartach Pisma kieruje się wzrok, tam Słowo Boże 

ukazuje, że biedni to ci, którzy nie mają tego, co konieczne do życia i zależą 

przez to od innych. Biedny to człowiek uciemiężony, pokorny, ten kto leży na 

ziemi. Mimo to Jezus, stojąc przed niezliczona rzeszą potrzebujących, nie 

obawiał się utożsamienia się z nimi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Uciekać od tego 

utożsamienia się jest równoznaczne z oszustwem Ewangelii i rozmywaniem 

Objawienia. Bóg, którego Jezus zechciał objawić, jest następujący: to Ojciec 

szczodry, miłosierny, niewyczerpany w swojej dobroci i łasce, który daje 

nadzieję przede wszystkim tym, którzy są rozczarowani i pozbawieni 

przyszłości. 

Opcja na rzecz ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca jest 

uprzywilejowanym wyborem, do podjęcia którego są wezwani uczniowie 

Chrystusa, aby zdradzić wiarygodności Kościoła i żeby dać skuteczną nadzieję 

osobom bezbronnym. Miłość chrześcijańska znajduje w nich swoje 

potwierdzenie, ponieważ ten, kto współczuje ich cierpieniom, w miłości 

Chrystusa otrzymuje siłę i daje moc głoszeniu Ewangelii. 

Czasami wystarczy niewiele, aby przywrócić nadzieję: wystarczy zatrzymać 

się, uśmiechnąć, posłuchać. Przynajmniej na ten jeden dzień zostawmy na boku 

statystyki. Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się 

działaniami i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To 

samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się 

posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie 

słowo. Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa. 

(Z Orędzia papieża Franciszka na Dzień Ubogich) 

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 

INTENCJE MSZALNE 17-24.11.2019 

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). 

18.11.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZ. 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (8). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (13). 

17:30 W int. Rity Mularczyk z ok. 85. rocz. urodzin i Bernadety z ok. 44. rocz. urodzin z 

podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 

Matki Bożej i łaskę zdrowia na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. W int. Magdaleny Kujawskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

