
6.10.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (26). 

17:30 W int. młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania, by umocnieni darami Ducha 

Świętego mężnie wyznawali wiarę i żyli według jej zasad. 

Konc. Za + Eleonorę Janas w 30. dzień po śmierci – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int od rodziny Michalskich. 

7.10.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ 

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (27). 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int od Moniki Bisaga. 

17:30 Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron, z prośbą aby 

Miłosierny Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej obdarzył ich łaską 

nieba. 

Konc. Za + Grzegorza Urbanek w 1. rocz. śmierci. 

8.10.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (28). 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int. od Joanny Jędrusik z rodziną. 

17:30 W int. córki Joanny z ok. 50. rocz. urodzin i syna Marcina w 42. rocz. urodzin z 

podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary 

Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów. 

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

9.10.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Wiktora Drewniok, żonę Franciszkę, Różę i Józefa Kaczmarczyk, siostrę Monikę, 

teściów Krystynę i Tadeusza Sobczak i córkę Małgorzatę. 

Konc. Danutę Fortunę – gregorianka (29). 

17:30 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Płaczek w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Stanisławę Żak – int. od uczestników pogrzebu. 

10.10.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (30). 

Konc. Za ++ Gertrudę i Józefa Kroplewskich oraz Stanisławę i Stefana Sobierajskich o łaskę 

nieba dla nich. 

Konc. Za ++ Zenona Kujawskiego, syna Stanisława, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

17:30 Za ++ brata Lesława w 1. rocz. śmierci, bratową Lucynę w 2. rocz. śmierci oraz 

rodziców Janinę i Józefa Błyszczak o niebo dla nich. 

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 W int. Parafian. 

Konc. Za + Stanisława Radłowskiego, rodziców Stanisławę i Czesława oraz brata Henryka o 

spokój ich duszy. 

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

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 Siódmą Niedzielę Zwykłą 

Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu 

4. października 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.10.2020 

Panie, uczyń nas narzędziem Twojego pokoju. 

Dziś przypada uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu. O godz. 16:30 przed 

kościołem błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów. O godz. 17:00 

nabożeństwo różańcowe. 

Uwaga kandydaci do bierzmowania. W poniedziałek o godz. 18:00 

nabożeństwo różańcowe a po nim próba oraz okazja do spowiedzi św. dla 

kandydatów, świadków i rodzin. Obecność obowiązkowa. 

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 w naszej parafii odbędzie się zakończenie wizytacji biskupiej. 

Uroczysta msza św. wizytacyjna pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca z 

udzieleniem sakramentu bierzmowania o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy 

poczty sztandarowe, grupy parafialne oraz parafian. W tym dniu nie będzie 

czynna kancelaria parafialna. 

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

W przyszłą niedzielę przypada XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. 

W tym dniu dziękować będziemy za osobę św. Jana Pawła II oraz modlić się o 

przyjęcie jego nauki, zwłaszcza tej, która dotyczy naszej Ojczyzny i młodego 

pokolenia. Odbędzie się też zbiórka do puszek na żywy pomnik Jana Pawła II 

Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zespół Caritas rozprowadzał będzie kremówki 

papieskie, ze względu na pandemię, pakowane w plastikowe pojemniki po dwie i 

cztery sztuki. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności naszych serc i daj nam, 

Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie 

i poznanie, abyśmy wypełniali Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. 

JEZUSA UKRYTEGO MAM W SAKRAMENCIE CZCIĆ 

Dziękuj. Umiemy okazywać wdzięczność rodzicom, krewnym, przyjaciołom, 

gdy odwiedzają nas, przybywając z daleka. Zastanówmy się: oto Pan Jezus 

opuszcza Niebo, by nas nawiedzić i zamieszkać z nami. Gdy Go adorujemy w 

Najświętszym Sakramencie, ożywiajmy w sobie tę wiarę, uwielbiajmy Go i 

dziękujmy Mu za to, że zamieszkał na ołtarzu z miłości dla nas.. 

Kochaj. Kiedy św. Filipowi Neriuszowi przyniesiono w ciężkiej chorobie 

Najświętszy Sakrament, zawołał w uniesieniu radości: Oto idzie Miłość moja! 

Również i my możemy tak mówić, patrząc na tabernakulum, rozważając, że 

Jezus Chrystus przebywa tutaj i pała ku nam gorącą miłością. Według św. 

Bernarda Pan Bóg miłuje nas dlatego, aby być umiłowanym przez nas taką samą 

miłością. Jezus wyraźnie oświadczył, że przyszedł na ziemię po to (i po to 

zapewne na niej pozostał), aby nas pociągnąć do swojej miłości. Przyszedłem 

rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49). 

Przez ten sakrament Pan Jezus zapala dusze ludzkie płomieniami świętości. 

Pewnego razu objawił się On św. Katarzynie Sieneńskiej w Najświętszym 

Sakramencie pod postacią gorejącego pieca. Święta dziwiła się, że od tego ognia 

nie zapalają się wszystkie serca. W obecności Najświętszego Sakramentu 

wzbudzajmy w sobie pragnienie podobania się Panu Bogu. Czyńmy i 

powtarzajmy często akty: ufności, miłości i całkowitego oddania się Panu. 

ŚWIĘTY FRANCISZEK, ŻYJĄCY NA PRZEŁOMIE XII I XIII WIEKU, 

JEST AKTUALNY TAKŻE DZIŚ 

Trudno powiedzieć, co Franciszek myślałby o dzisiejszym świecie, ale na 

pewno zachęcałby nas, byśmy ponad wszystko kochali Boga i umieli dostrzegać 

Jego dary wokół. Święty zachęca nas swoim przykładem do prostoty i 

postawienia Boga na pierwszym miejscu, a to prowadzi do spokoju i spełnienia 

w życiu. Co podpowiada, nam współczesnym? 

Nie ma nic niemożliwego… Zacznij od tego, co konieczne, potem zrób to, co 

możliwe, nagle zobaczysz, że dokonałeś niemożliwego. 

Zawsze jest nadzieja… Liczne ciemności świata nie zgaszą światła świecy. 

W dawaniu jest radość… Bo dając otrzymujemy. 

Najważniejsze jest przebaczenie… Wybaczając, otrzymujemy wybaczenie. 

Nieś światło Chrystusa w ciemność… Siej miłość tam, gdzie panuje 

nienawiść, wybaczenie tam, gdzie krzywda, jedność tam, gdzie zwątpienie. 

Bądź bezinteresowny… Panie, spraw, bym nie tyle chciał być kochanym, co 

kochał. 

Przyjmij cierpienie… Tak wielkie jest dobro, które mnie czeka, że każdy ból 

jest dla mnie rozkoszą. 

Pamiętaj, że zasługujesz na szacunek… Jeżeli Bóg może działać przeze mnie, 

może działać przez każdego człowieka. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

We wtorek 6. października odbędzie się zakończenie wizytacji biskupiej w 

naszej parafii. W tym dniu podczas mszy św. o godz. 17:30 celebrowanej przez 

Biskupa Gliwickiego Jana Kopca sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 

przyjmą: 

Natalia Borysów, Leon Chirowski, Mateusz Golla, Seweryn Gusta, 

Natalia Herdzin, Amelia Hilaszek, Mikołaj Jadczyk, Oliwia Jarosz, Dominik 

Jarosz, Jessica Kijanka, Marek Klon, Tatiana Kozłowska, Stefan Kozłowski, 

Jakub Kubec, Jan Legierski, Mateusz Łabuda, Julia Mieczkowska, Julia 

Musik, Czcibor Partyka, Laura Percula-Sładki, Kevin Próchniak, Sonia 

Rączkowska, Emil Sobczyk, Daniel Switalla, Bartosz Szczepański, Julia 

Szemlij, Dawid Sznajder, Maksymilian Tkaczyk, Marek Trzeciak, Wiktoria 

Wiktor, Jan Witkowski, Szymon Wróbel, Agnieszka Żółkiewicz. 

Polecajmy Bogu tych młodych i módlmy się za nich, aby Duch Święty, 

którego otrzymają uzdolnił ich serca do mężnego wyznawania wiary i do życia 

według jej zasad. 

INTENCJE MSZALNE 4-11.10.2020 

4.10.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, DIAKONA, 

ZAŁOŻYCIELA TRZECH ZAKONÓW 

8:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (24). 

10:00 W int. Wacława Krzep z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz 

z prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum) oraz za ++ Bogdana Krzep i 

Hieronima Kubica 

Konc. Za + żonę, mamę i babcię Danielę Matkowską w 2. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę 

nieba dla niej. 

11:30 Ku czci św. Ojca Franciszka w int. Wspólnoty Franciszkanów z Gliwic oraz członków 

FZŚ z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i 

wytrwanie w powołaniu zakonnym. 

Konc. W int. Barbary Kranz z ok. 60. rocz. urodzin oraz w int. dzieci Aleksandry i Sergio w 

1. rocz. ślubu z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków. 

17:30 W int. wnuczki Pauliny Dymowskiej z ok. 20. rocz. urodzin z prośbą o łaski Boże i dary 

Ducha Świętego na dalszą drogę życia. 

5.10.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY 

7:00 W pewnej, Bogu znanej intencji. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (25). 

17:30 Za ++ Wiktorię i Władysława w 40. rocz. śmierci oraz za ++ siostry Krystynę i Zofię o 

łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za ++ męża Mariana Gryglika, syna Krzysztofa w 1. rocz. śmierci i pokrewieństwo o 

łaskę nieba dla nich. 


