
13.10.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (3). 

17:30 W int. Rity Mularczyk z ok. 46. rocznicy profesji zakonnej oraz 5. rocz. konsekracji w 

stanie wdów z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Franciszka. 

Konc. Za + Teresę Mencel – int. od uczestników pogrzebu. 

14.10.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (4). 

17:30 Za + Radosława Borzuchowskiego w 7. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ rodziców Gertrudę i Edmunda Erich, Józefa Jońca, Marię Sosna, Monikę Kam, 

z rodziny Hacko oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.10.2020 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

7:00 Za ++ męża Wacława Gozdek i syna Andrzeja. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (5). 

17:30 Za + Henryka Miśko w 13. rocz. śmierci, jego rodziców Józefę i Władysława, Michalinę 

i Józefa Boryło. 

Konc. Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

16.10.2020 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA I 

NASZEJ PROWINCJI ZAKONNEJ 

7:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (6). 

17:30 W int. Jadwigi Balińskiej z ok. imienin i Małgorzaty z ok. urodzin z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia oraz za + Tadeusza 

o łaskę nieba. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Józefa Kucharskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

17.10.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (7). 

17:30 W int. Przemysława Partyki z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia (Te 

Deum). 

Konc. Za + Jadwigę Choina o ok. imienin o łaskę nieba dla niej. 

18.10.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (8). 

10:00 W int. Krystyny i Michała Gontarewicz z ok. 50. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za 

otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatów i całej 

rodziny (Te Deum). 

11:30 Za + męża Bolesława Kaczmarczyka. 

17:30 Za ++ Klarę pachocką w 1. rocz. śmierci i męża Mariana o wieczny pokój w niebie dla 

nich. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, 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 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Dwudziestą Ósmą Niedzielę Zwykłą 

XX. Dzień Papieski 

11. października 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 11-18.10.2020 

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą 

ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! 

Dziś obchodzimy XX. Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus – Cały Twój, 

Maryjo”. Dziękujemy za życie św. Jana Pawła II oraz jego naukę. Módlmy się 

także za obecnego papieża Franciszka. Odbywa się dziś zbiórka do puszek na 

żywy pomnik Jana Pawła II Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierająca zdolną 

młodzież z niezamożnych rodzin. 

Zespół Caritas rozprowadza kremówki papieskie w cenie 5 zł, ze względu na 

pandemię, pakowane w plastikowe pojemniki po dwie lub cztery sztuki. 

Rozprowadzane są również znicze Caritas w cenie 3 zł. 

Modlitwa różańcowa w październiku codziennie od poniedziałku do piątku o 

godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Prywatna modlitwa różańcowa o 

ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30. 

We wtorek ostatnie w tym roku różańcowe nabożeństwo fatimskie bez 

procesji z figurą Matki Bożej. 

W środę przypada Dzień Nauczyciela nie będzie mszy św. szkolnej ani 

spotkań dla ministrantów i Marianek. 

W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 

W piątek przypada uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska 

i naszej Prowincji zakonnej. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

Nauka dla narzeczonych w sobotę o godz. 14:00 w kościele – ze względu na 

nasilającą się pandemię będzie to jedno wydłużone spotkanie. Zapraszamy 

wszystkich pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa w najbliższym czasie. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże. 

Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Modlitwy i msze św. za 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


poleconych zmarłych odbywać się będą od 2. do 8. listopada. 

Od tego tygodnia przyjmować będziemy intencje mszalne na 2021 rok. 

Prosimy o rezerwację terminów jubileuszy i rocznic rodzinnych. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Święty Janie Pawle oręduj za nami u Boga i uproś, by Duch Święty 

nieustannie odnawiał oblicze naszej Ojczyzny, a serca Polaków kierował ku 

Bogu. 

Żegnamy parafian: Stanisława Żak (1934), Teresa Mencel (1934), Józef 

Kucharski (1951), Ryszard Goleń (1952), Damian Zadeberny (1972), Krystyna 

Rzodecka (1948), Eugenia Wawrzyńska (1950) oraz ofiary panującej epidemii. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

CZYM W ISTOCIE JEST RÓŻANIEC? 

To przedziwna modlitwa. W „nowoczesnych” czasach niejeden traktuje go z 

pobłażliwością jako modlitwę dla starszych, niewykształconych, którym 

wystarczy odklepywanie paciorków... Jednak Różaniec także zyskuje ogromną 

popularność i znaczenie wśród młodych i rozpłomienionych prawdziwym 

duchem katolickim. 

Już sama polaryzacja opinii na temat modlitwy różańcowej świadczy o jej 

niebywałym znaczeniu. Coś więc w tej modlitwie musi być. Na pewno w samej 

strukturze modlitwy. Na pozór wydaje się ona prosta, oparta na schematycznym 

powtarzaniu tych samych wezwań. Jednak Różaniec to nie tylko powtarzanie 

Pozdrowienia Anielskiego. Jego osnową są tajemnice ewangeliczne, zatem jest to 

modlitwa biblijna, po drugie medytacyjna, a po trzecie, poprzez swą strukturę i 

prostotę, prowadzi do kontemplacji. Na tym bogactwo się nie wyczerpuje. 

Głębsze znaczenie tej modlitwy ukryte jest w jej genezie, która wskazuje na 

powiązanie z liturgią. Różaniec nie powstał przypadkowo. Istnieje wiele legend 

opowiadających o jego prapoczątkach. Faktem jednak jest, że Różaniec powstał 

jako pewien rodzaj liturgii godzin. Mnisi mieli w zwyczaju sprawowanie liturgii 

okalającej całą rozciągłość dnia, stąd nazwa liturgia godzin. A fundamentem 

tejże liturgii jest modlitwa psalmami. W początkach mnisi codziennie modlili się 

całym psałterzem, czyli stu pięćdziesięcioma psalmami. Ojcowie uważali 

psałterz za pewnego rodzaju mikrobiblię streszczającą całą historię i misterium 

Zbawienia. Ponadto psalmy tradycyjnie zawsze były uważane za modlitwę 

samego Chrystusa – oddającą głębię Jego serca. Mnisi, którzy udawali się w 

drogę lub z innych przyczyn nie mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie 

liturgicznej w klasztornym chórze, w zamian za każdy psalm odmawiali jedno 

Zdrowaś Maryjo. Skoro modlitwa psalmami nie jest prywatną modlitwą, ale jest 

modlitwą Kościoła, to czy istnieje wezwanie właściwsze od wezwania Maryi, 

która jest najdoskonalszą cząstką, a zarazem Matką Kościoła? 

Z czasem, z uwagi na fakt, że psałterz oddaje całość tajemnicy Zbawienia, 

również Różaniec podzielono na piętnaście tajemnic, w pełni wyrażających 

misterium Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że co do zasady, Różaniec jest 

modlitwą, która zrodziła się z łona liturgii i chce w swoim wnętrzu, w swojej 

strukturze zachować istotę i moc modlitwy liturgicznej. Zatem Różaniec jest 

inną, bardziej ludową formą modlitwy, która tworzy osnowę liturgii dnia. 

Możemy się więc spodziewać, że również w swoim wnętrzu zawiera ona coś z 

istoty i dynamiki samej liturgii. 

Dlaczego jednak jest to takie ważne i dlaczego świadczy o wyjątkowości 

Różańca? Każda modlitwa jest pewnego rodzaju komunikacją między 

człowiekiem a Bogiem. Wiemy, że każda komunikacja, zjednoczenie czy 

współbycie jest o tyle doskonałe, o ile doskonałe jest nasze zaangażowanie. 

Wiemy, że jeśli kogoś słabo znamy albo go nie rozumiemy, to nasza 

komunikacja zawsze będzie kulawa. W modlitwie ta zasada również obowiązuje. 

Na tyle doskonale się modlimy, na ile jesteśmy święci. Nasza świętość w 

porównaniu ze świętością Boga jest mizerna. A więc i nasza osobista modlitwa, 

w stosunku do doskonałości i Tajemnicy Boga będzie niewystarczająca. 

Inaczej jest w liturgii. Liturgia bowiem w pierwszym rzędzie nie jest ani 

modlitwą indywidualną, ani nawet modlitwą wspólnotową. Liturgia jest przede 

wszystkim modlitwą Chrystusa – Syna Bożego równego Ojcu. Jest przestrzenią, 

w której doskonały Syn w sposób doskonały uwielbia Ojca. Liturgia jest więc 

urzeczywistnieniem samej miłości wewnątrz Trójcy Świetej. Do tej miłości w 

liturgii właśnie jest dopuszczony Kościół. Podczas liturgii Chrystus modli się w 

nas, a my w Chrystusie. To on jest Panem i Nauczycielem tej modlitwy, a my 

jesteśmy dopuszczeni do tego przedziwnego misterium. Nie może zatem istnieć 

żadna i absolutnie żadna modlitwa, która byłaby doskonalsza od liturgii. 

Różaniec jednak, ze względu na swoją genezę i strukturę, wydaje się być na 

drugim miejscu – bo wyrósł z liturgii i w swoim wnętrzu chce zachować coś z 

blasku jej istoty. Jan Strumiłowski – mnich cysterski w opactwie w Jędrzejowie. 

INTENCJE MSZALNE 11-18.10.2020 

11.10.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

10:00 W int. mamy i babci Lucyny Chirowskiej z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem 

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

zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

11:30 Za + Stanisława Radłowskiego, rodziców Stanisławę i Czesława, brata Henryka oraz 

szwagra Bronisława o spokój ich duszy. 

17:30 Za + Teodora Czuga – gregorianka (1). 

12.10.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (2). 

17:30 Za + Sławomira Gajos. 

Konc. Za ++ Stefana Chrząszcz w 12. rocz. śmierci oraz Agnieszkę i Władysława Gągola. 


