20.10.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
7:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (10).
17:30 Za + Irenę Superat z ok. imienin o łaskę nieba.
Konc. Za + Irenę Grabowską o łaskę nieba dla niej – int. od sąsiadów.
Konc. Za + Jadwigę Kasperek – int. od uczestników pogrzebu.
21.10.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
7:00 W int. żony Danuty Urbasek z ok. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże,
umocnienie serca mocą Jezusa i Maryi i prowadzenie w życiu darami Ducha Świetego.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (11).
17:30 Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Michałowskich.
Konc. Za + Józefa Kucharskiego – int. od Andrzeja z rodziną z Bielska Białej.
22.10.2020 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
7:00 Za + Józefa Kucharskiego – int. od Marii Morawskiej z Przyrowa.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (12).
17:30 Za ++ Marię Nycz, Annę Cielęgę i rodziców z obu stron.
Konc. Za + Jana Gut o łaskę nieba.
23.10.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA
7:00 W int. Łukasza Urbasek z ok. imienin, aby umocniony Duchem Świętym, Duchem
Jezusa i opieką Maryi kroczył przez życie prowadząc rodzinę a wraz z żoną pragnął
powiększenia rodziny.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (13).
17:30 Za + Józefa Kucharskiego – int. od rodziny Morawskich z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Konc. Za + Teresę Mencel w 30. dzień po śmierci.
24.10.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SOBOTĘ
7:00 W int. wnuczki Emilii Urbasek z ok. urodzin, aby zawsze jej serce, postępowanie i
codzienność napełnione były wdzięcznością i miłością do Jezusa Chrystusa i Maryi.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (14).
Konc. Za + Józefa Kucharskiego – int. od rodziny Morawskich z Mszany Dolnej.
17:30 Za ++ Marię Kos i córkę Lidię o radość życia wiecznego.
Konc. Za + Stanisławę Żak w 30. dzień po śmierci.
25.10.2020 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA
8:00 W int. córki, synów, wnuków i wnuczki z rodziny Kuchta z prośbą o błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (15).
10:00 W int. Heleny z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Konc. Za + Bronisława Kułak w 1. rocz. śmierci, aby dobry Bóg dał jemu łaskę zbawienia.
11:30 Do Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej w int. Walerii i Lucjana Mencfel z ok. 60.
rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo, zdrowie i pokój na kolejne dni życia małżeńskiego (Te Deum).
Konc. W int. Janiny i Stanisława Polakowskch z ok. 50. rocz. ślubu i 71. rocz. urodzin Janiny
z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i
całej rodziny oraz o dary Ducha Świętego dla wnuków (Te Deum).
Konc. W int. Anny i Szymona Pniak z ok. 1. rocz. ślubu z podziękowaniem za miłość
wzajemną oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia.
Sakrament chrztu św.: Kuba Oleksiak, Alicja Piofczyk, Maja Pniak.
17:30 Za + Stanisława Bąkowskiego w 6. rocz. śmierci o Miłosierdzie Boże dla niego.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę Zwykłą
94. Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny
18. października 2020 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Wielka tajemnica wiary
„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29).
INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.10.2020
Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga.
Ja jestem Pan i nikt poza Mną.
Dziś zbiórka do puszek na witraże – dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na
ten cel. Pod chórem do nabycia są znicze Caritas w cenie 3 zł.
W kościele obowiązują obostrzenia związane z pandemią. Prosimy o
zachowanie dystansu – jedna osoba na 4 metry kwadratowe.
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.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie
ministrantów i marianek.
W czwartek o godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z
okazją do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci
komunijnych.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Modlitwy i msze św. za
poleconych zmarłych odbywać się będą od 2. do 8. listopada.
Przyjmujemy intencje mszalne na 2021 rok. Prosimy o rezerwację terminów
jubileuszy i rocznic rodzinnych.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Święty Janie Pawle i Wy wszyscy święci patronowie rozpoczynającego się
tygodnia orędujcie za nami u Boga, by zachował nas od wszelkiego zła
duchowego i cielesnego.
Żegnamy parafian: Jadwiga Kasperek (1932), Irena Kukla (1929) oraz ofiary
panującej epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY POD HASŁEM „OTO JA, POŚLIJ MNIE”
W niedzielę, 18 października 2020 r., obchodzić będziemy 94. Światowy
Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będący dniem solidarności
w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Został ustanowiony 14 kwietnia 1926
roku przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią
niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień
ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem „Oto ja,
poślij mnie”. W Niedzielę Misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka
na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary.
Aktualnie na misjach posługuje ponad 1900 polskich misjonarzy i misjonarek.
Przebywają w 99 krajach na 5 kontynentach. Najwięcej w Ameryce Łacińskiej i
na Karaibach, a także w Brazylii, Boliwii, Argentynie, Peru i Paragwaju.
Z franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi obecnie na misjach pracuje 15
misjonarzy w siedmiu krajach.
LIST O. ŁAZARZA ŻUKOWSKIEGO OFM, MISJONARZA Z KAZACHSTANU
Przyjaciele misji, szczęść Boże!
Gdy piszę ten list, mija przeszło rok jak przyleciałem do Kazachstanu, by
służyć w tutejszym Kościele. Dokładnie 18 września, była środa, wylądowałem
na lotnisku w Ałmaty, gdzie czekali na mnie moi współbracia: o. Bogumił i br.
Egidio. Dobę później doleciały moje walizki. W niedzielę zostałem oficjalnie
wprowadzony na urząd proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy w Ałmacie
obejmującej olbrzymi teren z liczbą ludności przekraczającą dwa miliony
mieszkańców.
W pierwszy poniedziałek na kazachstańskiej ziemi zacząłem zajęcia z języka
rosyjskiego, oficjalnego języka tutejszego kraju (oprócz kazachskiego) i
duszpasterstwa. A po tygodniu, w niedzielę, prowadziłem już spotkanie kręgu
biblijnego. Oj spociłem się jak katecheta na pierwszych zajęciach. A potem już
poszło w górki. Wczoraj zacząłem drugi etap nauki języka rosyjskiego. Moja
nauczycielka śmiała się, że „nie zacząłem drugiego etapu” tylko „zostałem na
drugi rok”.
Dobry Bóg błogosławił ostatni rok, choć po ludzku nie wszystko było
zrozumiałe. Pandemia dotarła również do nas. Musieliśmy zamknąć kościół. W
ostatnią niedzielę (20 września) po raz pierwszy, po pół roku, znów zabiły
kościelne dzwony i mogliśmy normalnie odprawiać Mszę św. Radość była
ogromna. Szczęścia dopełniła uroczystość przyjęcia do pełnej komunii z
kościołem katolickim Wlada, młodzieńca, który już dwa lata przychodził na
nabożeństwa i spotkania młodzieży. Przyprowadziła go jego dziewczyna. Wlad
skończył właśnie 18 lat i samodzielnie zdecydował o swojej życiowej drodze. Po
Mszy św., w młodzieżowym gronie wybraliśmy się przedłużać radość spacerem
wokół skoczni narciarskich i oczywiście pizzą.

Czas kwarantanny wykorzystaliśmy na remont salek katechetycznych. Teraz
już będą służyły spotkaniom różnych grup. Tradycyjnie zaczniemy zajęcia
katechetyczne po uroczystości św. Franciszka (4 października). Ostatnim etapem
remontu była wymiana wysłużonych mebli w zakrystii kościoła.
Choć nie mogliśmy spotykać się na liturgii w kościele, to jednak spotkania z
parafianami jakoś się odbywały. Szczególnie cenne były spotkania na modlitwie
różańcowej przy znajdującej się przy kościele grocie Matki Bożej. W tym też
czasie wybieraliśmy się na wycieczki na łono natury.
Ja osobiście także chodziłem kilkakrotnie w góry. Szczególnie ciekawym
doświadczeniem była wyprawa na lodowiec na wysokości 3750 m n.p.m.
Podczas innej wyprawy dotarłem niespodziewanie na granicę Kazachstanu, z
której uprzejmie zawrócili mnie pogranicznicy na koniach.
Obecnie w klasztorze mieszka z nami jeden młodzieniec, Sergiej. Zapukał on
do klasztoru 20 sierpnia i tak oto stał się kandydatem do życia zakonnego, a ja
jego magistrem (wychowawcą).
Natomiast pierwszego września dzieci poszły do szkoły i to w mundurkach.
Tyle tylko, że dotyczy to jedynie pierwszych klas. Pozostali uczniowie
kontynuują naukę w domu, w systemie on-line. Jak to będzie wyglądało w
praktyce, przyszłość pokaże.
W końcu sierpnia dostałem wizę na dalszy pobyt w Kazachstanie. Mam
nadzieję, że potem mi ją przedłużą. Bowiem obecna traci ważność 7 marca
przyszłego roku. Jak widzicie życie u nas trawa. Proszę nieustannie o modlitwę i
za nią dziękuję. A więc oto ja, poślij mnie! Zostańcie z Bogiem – o. Łazarz,
misjonarz w Kazachstanie.
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
INTENCJE MSZALNE 18-25.10.2020
18.10.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA
8:00 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).
10:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (8).
11:30 Za + męża Bolesława Kaczmarczyka.
13:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Klaudia Pierończyk i Mateusz Rusin.
17:30 Za ++ Klarę Pachocką w 1. rocz. śmierci i męża Mariana o wieczny pokój w niebie dla
nich.
19.10.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, PREZBITERA
7:00 Za + Irenę Kukla w dniu pogrzebu.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (9).
17:30 Za wstaw. Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła II w int. rodzin Srebrnych i
Sierżant z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.
Konc. Za ++ rodziców Monikę i Herberta Michalik.

