
26.10.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za wstawiennictwem MBNP i św. Józefa w int. o. Józefa z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (16). 

17:30 Za + Helenę Jonda – int. od Elżbiety. 

Konc. Za + Jadwigę Choina w 30. dzień po śmierci o łaskę zbawienia. 

27.10.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. błagalnej do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, by każde serce, 

wsparte orędownictwem Maryi Matki, było otwarte na działanie łaski Bożej. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (17). 

17:30 W int. Karola z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Jana Gut o łaskę nieba. 

28.10.2020 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA, APOSTOŁÓW 

7:00 W int. Agnieszki i Michała Wojtczak z ok. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu i z 

prośbą o Jego łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Konc. Za ++ męża Tadeusza Balcerzak, rodziców z obu stron, rodzeństwo, bratowe, 

szwagierkę i szwagrów z prośbą o pokój ich dusz. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (18). 

17:30 Za + Tadeusza Jedynaka z prośbą o radość życia wiecznego. 

29.10.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za wstawiennictwem MBNP i św. Józefa w int. o. Józefa z prośbą o łaskę zdrowia. 

Konc. Za żyjących i ++ z rodzin Chirowskich i Kozaczek. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (19). 

17:30 Za + Martę Ślęzak. 

30.10.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Teresę Mencel – int. od Renaty Frölich. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (20). 

17:30 W int dziękczynnej za dary i owoce Ducha Świętego otrzymane w sakramencie 

bierzmowania oraz z prośbą o wytrwanie w wierze dla bierzmowanych. 

Konc. Za ++ Jadwigę i Jana Jedynaków o Miłosierdzie Boże i życie wieczne. 

31.10.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SOBOTĘ 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

Konc. Za + Eugenię Wawrzyńską w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (21). 

17:30 W int. Doroty Szmajda z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i potrzebne łaski (Te Deum). 

Konc. Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek, dziadków, babcie, siostrę, braci oraz 

ojców franciszkanów Hilarego, Barnabę, Teofila, Klaudiusza i Nikodema. 

1.11.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

8:00 Za ++ Tadeusza Stasica i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (22). 

10:00 W int. Parafian. 

11:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra 

Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron. 

17:30 Za + Krystynę Machlus o łaskę nieba. 

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 Trzydziestą Niedzielę Zwykłą 

25. października 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.10-1.11.2020 

Przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, 

stawajcie się naśladowcami Pana, okazując się wzorem dla wszystkich. 

Od dziś w kościele obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią. 

Prosimy o zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu – jedna osoba na 

7 metrów kwadratowych – razem 100 osób. Spowiedź św. odbywa się w 

konfesjonale otwartym w przedsionku z prawej strony ołtarza. 

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. 

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

okazją do spowiedzi św. 

W piątek o godz. 17:30 msza św. dziękczynna za sakrament bierzmowania. 

Serdecznie zapraszamy nowo bierzmowanych i ich świadków. 

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

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym 

dniu z powodu pandemii nie będzie nabożeństwa za zmarłych na Cmentarzach 

Lipowym i Hutniczym. 

Z powodu pandemii nie odbywają się spotkania grup parafialnych. 

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. Są jeszcze wolne intencje na ten rok. 

Informujemy, że ofiarę za intencję mszalną należy złożyć przed odprawieniem 

mszy św. Intencje bez ofiary traktujemy jako rezerwację. 

Dziękujemy za ofiary złożone na witraże w kwocie 2326,03 zł. 

Niech nas broni i zachowuje od wszelkiego złego moc Chrystusa 

Zbawiciela i Boże błogosławieństwo. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


DZIEŃ 22. PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II DNIEM TRIUMFU ŻYCIA 

Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również 

gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność 

wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. 

Obrońcy życia długo czekali na ten dzień. Trybunał Konstytucyjny wydał 

orzeczenie, że tzw. aborcyjna przesłanka eugeniczna nie jest zgodna z 

Konstytucją RP. A zatem zabijanie w łonach matek dzieci chorych czy też 

podejrzanych o ciężką chorobę jest w naszym kraju prawnie niedopuszczalne. 

Jakże w tym kontekście aktualne są słowa papieża wskakującego na zasadniczą 

różnicę między tym co legalne a tym co moralnie dozwolone. Trybunał 

Konstytucyjny uznał ostatecznie, że jest zabijanie istot ludzkich jest 

niedopuszczalne, a zatem jako Polska stanęliśmy po stronie cywilizacji życia. 

Św. Jan Paweł II wyraźnie mówił, że miarą cywilizacji jest jej stosunek do 

życia. Podkreślał przy tym, że „cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, 

zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia 

gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe” (Kalisz, 1997). Niestety dziś w 

polskiej przestrzeni publicznej, szczególnie po lewej stronie, widzimy pochwałę 

aborcji i mówienie o niej w kategoriach „praw kobiet” oraz składanie postulatów 

dotyczących rozszerzenia owego „prawa” poprzez nieograniczony dostęp do 

niego w publicznych ośrodkach służby zdrowia. Papież ostrzegał, że zmiany 

świadomości społecznej nastąpią najpierw w sferze semantycznej: „zbrodnia” 

aborcji nazwana zostanie „prawem” kobiety i kwestią „wyboru”. Trybunał 

Konstytucyjny ostatecznie przerwał tę błędną narrację. 

W wydanej w 1995 roku encyklice „Evangelium vitae” Jan Paweł II zwracał 

uwagę na niektóre zagrożenia wymierzone przeciw życiu poczętemu lub życiu, 

które zbliża się do końca. „dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w 

przeszłości oraz problemy niezwykłej wagi, związane z faktem, że w 

świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter 

przestępstwa i w paradoksalny sposób zyskują status prawa, do tego stopnia, że 

żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania 

ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia. Zamachy te uderzają w 

ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. 

Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie 

rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury powinna być 

sanktuarium życia” – pisał papież. 

Papież diagnozował tę sytuację i wskazywał na jej przyczyny pisząc, że 

podłożem jest tu „głęboki kryzys kultury” rodzący „sceptyczną postawę wobec 

samych fundamentów poznania i etyki”. Sprawia on, że „coraz trudniej jest 

zrozumieć w pełni sens istnienia człowieka, jego praw i obowiązków”. Do tego 

dochodzą trudności życia, pozostawianie małżeństw, rodzin samych ze swoimi 

problemami, problemy natury materialnej, brak pewności jutra. Papież rozumiał, 

że w takiej sytuacji „opowiedzenie się po stronie życia i jego obrona stają się 

trudne, a czasem wymagają wręcz heroizmu” i zauważał, że są to powody przez 

które „wartość życia ulega dziś swoistemu przyćmieniu”, że „próbuje się 

przesłaniać przestępstwa przeciw życiu poczętemu lub zmierzającemu ku 

naturalnemu końcowi określeniami typu medycznego, które mają odwracać 

uwagę od tego, że w rzeczywistości zagrożone jest prawo konkretnego człowieka 

do istnienia”. 

Papież pisał w tym kontekście wprost o „kulturze śmierci” i jak wskazywał, 

„szerzy się ona wskutek oddziaływania silnych tendencji kulturowych, 

gospodarczych i politycznych, wyrażających określoną koncepcję społeczeństwa, 

w której najważniejszym kryterium jest sukces. Rozpatrując całą sytuację z tego 

punktu widzenia, można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw 

bezsilnym: życie, które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest 

uznawane za bezużyteczne lub traktowane jako nieznośny ciężar, a w 

konsekwencji odrzucane na różne sposoby”. 

Jan Paweł II pisał wręcz o spisku przeciw życiu. „Wciąga on nie tylko 

pojedyncze osoby w ich relacjach indywidualnych, rodzinnych i społecznych, ale 

sięga daleko szerzej i zyskuje wymiar globalny, naruszając i niszcząc relacje 

łączące narody i państwa” – wskazywał. 

I choć jasne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wzbudza w wielu ostry 

sprzeciw, to jednak prawne opowiedzenie się za życiem prawa w Polsce może 

być powodem do dumy każdego Polaka i rodzić dziękczynienie za naukę w tej 

materii, jaką głosił św. Jan Paweł II, Patron Rodzin. 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

INTENCJE MSZALNE 25.10-1.11.2020 

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. 


