
2.09.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (2). 

17:30 W int. o. Tobiasza z ok. imienin. 

Konc. Za + ojca Karola Basiura. 

3.09.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 

PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (3). 

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o 

liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – 

int. od Róż Różańcowych. 

4.09.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Szczepana Kuchta z ok. 83. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (4). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za ++ syna Damiana, rodziców Elżbietę i Ryszarda, teściową Apolonię i wnuka 

Kacperka o łaskę nieba dla nich. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  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 dla jej rodziców. 

  Za ++ męża Antoniego Nowotyńskiego, rodziców, siostry: Wandę i Irenę o radość życia 

wiecznego 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

5.09.2020 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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 + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (5). 

17:30 W int. Marcina Wachel z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Karola Kijas o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Antoniego Radzioch w 11. rocz. śmierci o łaskę życia wiecznego. 

6.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + babcię Michalinę i Irenę Nowak. 

Konc. Za ++ Wacława Gozdek i syna Andrzeja o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba. 

10:00 W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i rodzin. 

Konc. Za ++ Pawła Gorzkowskiego w 13. rocz. śmierci, Remigiusza w 1. rocz. śmierci i 

Tadeusza Kuderskiego w 7. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich. 

11:30 W int. Barbary i Grzegorza z ok. 10. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i i zdrowie. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ Katarzynę Mucha, Mamę Pelagię Brand i Stefana Nowaka o łaskę nieba. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Dwudziestą Drugą Niedzielę Zwykłą 

30. sierpnia 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 23-30.08.2020 

Proszę was, bracia, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać co jest dobre, co Bogu miłe i 

co doskonałe. 

Dziś nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30. 

We wrześniu codziennie o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu ofiarowana w int. Rodzin naszej Parafii. Będziemy modlić się 

szczególnie o odnowę wiary w rodzinach i o ducha miłości wzajemnej. Od 

poniedziałku do czwartku o godz. 20:40 modlitwa różańcowa. 

Kancelaria Parafialna od dnia 1. września czynna w nowych godzinach: we 

wtorek 16:00-17:15, w środę 18:00-19:00, w piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

We wtorek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Bronisław. Msza św. w 

jego intencji o godz. 17:30. 

W środę o godz. 7:00 msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i 

katechetycznego z błogosławieństwem dzieci i przyborów szkolnych. 

Zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli do wspólnej modlitwy. O godz. 16:00 

spotkanie ministrantów i Marianek. W tym dniu imieniny obchodzi i o modlitwę 

prosi o. Tobiasz. Msza św. w jego intencji o godz. 17:30. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. o godz. 17:30 z homilią. 

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

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. W tym czasie spowiedź 

św. dla dzieci rocznicowych i ich rodzin. O godz. 17:30 msza św. z homilia i 

nabożeństwem Pierwszego Piątku. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, 

o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych, a następnie modlitwa 

różańcowa i zmiana tajemnic. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. Nowych 

chorych można zgłosić w kancelarii parafialnej. 



W przyszłą niedzielę o godz. 10:00 odbędzie się rocznica Pierwszej Komunii 

św. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych oraz ich rodziny. 

Informujemy, że Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w niedzielę 13. 

września o godz. 9:30. Nie będzie mszy św. o godz. 10:00, parafian zapraszamy 

na msze św. o godz. 8:00, 11:30 lub 17:30. 

Polecamy Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł i Gazetkę Parafialną. 

Na nowy początek niech nas Bóg wspomaga, niech nam błogosławi i niech 

nas zachowuje od wszelkiego zła. 

EDYKT BISKUPA GLIWICKIEGO 

Dnia 13 czerwca 1999 roku Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 

polskich męczenników, którzy w czasie II wojny światowej oddali swoje życie 

przelewając krew dla Jezusa Chrystusa. Świadomi jesteśmy, że wobec 

okrucieństwa tej wojny, jest to jedynie mała grupa tych wszystkich, którzy mając 

Boga w sercu, pozostali mu wierni nawet wtedy, gdy przyszło im oddać życie. 

Kościół dalej prowadzi wzmożone prace nad tym, by męczenników II wojny 

światowej stawiać ludziom jako orędowników u Boga, przez wyniesienie ich na 

ołtarze. Jednym z takich świadków wiary jest kleryk Alfons Mańka OMI. 

Urodzony 21 października 1917 roku w Lisowicach, sakrament Chrztu świętego 

przyjął w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku, 

znajdującym się obecnie w Diecezji Gliwickiej. Od 1934 roku związał swoje 

życie ze Zgromadzeniem Oblatów Maryi Niepokalanej, najpierw jako kleryk 

Małego Seminarium w Lublińcu, a następnie jako nowicjusz w Markowicach i 

student filozofii w Krobi. 

Po wybuchu II wojny światowej kontynuował studia i formację do 

kapłaństwa. Aresztowany przez Gestapo 4 maja 1940 roku przebywał w obozach 

koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie po ciężkich pracach w 

kamieniołomie, niespełna pół roku później, zmarł z wycieńczenia 21 lub 22 

stycznia 1941 roku. 

Zgodnie z art. 43 § 2 Instrukcji Kongregacji ds. Kanonizacyjnych Sanctorum 

Mater, odpowiadając na prośbę Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 

Metropolity Poznańskiego, w imieniu postulatora procesu beatyfikacyjnego, 

proszę by wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, zarówno 

pozytywne jak i negatywne, dokumenty, pisma, listy, fotografie lub pamiątki 

dotyczące Sługi Bożego Alfonsa Mańki OMI, przekazać je proboszczowi swojej 

parafii do końca września 2020 roku. Proboszczów zaś proszę by zebrane 

informacje niezwłocznie przekazali do kancelarii Kurii Diecezjalnej w 

Gliwicach. † Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:15, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00. 

Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O 

PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH 

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń 

koronawirusem. 

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie 

do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a 

zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. 

Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych 

o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii 

Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych. Dziękuję za 

konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki 

czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód 

prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim. 

Wakacyjny czas sprzyjał wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z 

najbliższymi, mógł on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła 

i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – 

proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych. 

Na czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię, 

✠ Stanisław Gądecki, Abp Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski. 
INTENCJE MSZALNE 30.08-6.09.2020 

30.08.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Irenę i Tadeusza Plesnar, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

10:00 Za ++ Otylię Prudło na pamiątkę urodzin, męża Gintera, rodziców, teściów i rodzeństwo 

z obu stron. 

11:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej w int. Marii Jedynak z ok. 80. rocz. urodzin z 

podziękowaniem Za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

Bożej na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc.  W pierwszą rocznicę ślubu Anny i Łukasza, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Sakrament chrztu św.: Maria Dajczak. 

17:30 W int. Sylwii i Michała Legierskich z ok. 17. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

31.08.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

17:30 Za + Mariannę Kampe w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Elżbietę Suchowską – int. od uczestników pogrzebu 

1.09.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (1). 

17:30 W int. o. Bronisława z ok. imienin. 

Konc. W int. Bronisławy Chirowskiej, Jadwigi i Grzegorza oraz ich rodzin z 

podziękowaniem Bogu i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. W int. Anety i Bogusława Płoszczyca z ok. 8. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za 

wszelkie łaski oraz z prośba o Jego błogosławieństwo w życiu małżeńskim i 

rodzinnym. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

