
1.10.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA 

JEZUS, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i 

obronę przed wszelkim złem. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (21). 

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. 

Konc. Za ++ rodziców Wiesławę i Władysława Figiel o łaskę nieba. 

Konc. Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych. 

Konc. Za + Marzenę Skowron – int. od uczestników pogrzebu. 

2.10.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

7:00 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (22). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Krystynę Szubińską w 6 miesięcy po śmierci. 

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. 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

3.10.2020 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

wynagrodzenie Niep. Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (23). 

17:30 Za ++ córkę Anitę Piłat w 15. rocz. śmierci, Marię i Mariana Mazur, Stanisławę i 

Bronisława Giec oraz Julię Szykułę. 

Konc. Za + Karolinę Wrzesień – int. od znajomych. 

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

ZAŁOŻYCIELA TRZECH ZAKONÓWA 

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 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. 

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 Szóstą Niedzielę Zwykłą 

27. września 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.09. - 4.10.2020 

Ten, kto postępuje według prawa i sprawiedliwości, zachowa duszę swoją 

przy życiu. 

Dziś zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom w spalonym obozie na wyspie 

Lesbos. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne. 

Uwaga kandydaci do bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 

2020 roku udzielony zostanie w piątek 9. października podczas mszy św. 

wizytacyjnej o godz. 17:30. Msza św. przygotowawcza w czwartek 1. 

października o godz. 17:30. 

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

We wrześniu od poniedziałku do środy o godz. 20:00-21:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w int. Rodzin Parafii z prośbą o odnowę wiary i o 

ducha miłości wzajemnej. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie 

ministrantów i Marianek. 

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

komunią św. pod dwiema Postaciami. Zapraszamy na tę mszę św. tegorocznych 

kandydatów do bierzmowania. O godz. 20:00-21:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

Modlitwa różańcowa w październiku codziennie od poniedziałku do piątku o 

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

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

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią. 

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. O godz. 17:00 

Transitus, nabożeństwo pamiątki śmierci św. Franciszka. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy członków FZŚ, RMF oraz sympatyków św. Franciszka. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę przypada uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu. 

Msza św. w int. franciszkanów z Gliwic o godz. 11:30. Zapraszamy członków 

FZŚ i RMF. O godz. 16:30 przed kościołem błogosławieństwo zwierząt i ich 

opiekunów. 

Dziękujemy za ofiary złożone na witraże. W sierpniu zebrano na ten cel 2533 

zł, a we wrześniu 2548 zł. 

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana i przechodniami na tym 

świecie. Módlmy się i pamiętajmy o tych, którzy nie mają swojego miejsca i 

domu z powodu wojen, niepokojów i nienawiści. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY – ZBIÓRKA DO PUSZEK 

I MODLITWY ZA UCHODŹCÓW 

W niedzielę 27 września, która obchodzona jest jako 106. Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy w wielu parafiach w Polsce odbędzie się pod kościołami 

zbiórka do puszek na potrzeby uchodźców z obozu Moria na wyspie Lesbos, 

którzy doświadczyli tragicznego pożaru. Z apelem do biskupów o wyrażenie 

zgody na tę zbiórkę zwróciła się 17 września w porozumieniu z Prezydium 

Konferencji Episkopatu Polski Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. 

Zbiórka organizowana będzie za pośrednictwem Caritas Polska. 

WSPÓLNA KOMUNIA ŚW. DLA KATOLIKÓW I PROTESTANTÓW 

ZAGROŻENIEM DLA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA 

Stolica Apostolska zabrała głos w sprawie interkomunii. Kongregacja Nauki 

Wiary wydała dokument, w którym zaznacza, że zgoda na przyjmowanie Ciała 

Chrystusa przez protestantów jest obecnie niemożliwa. To reakcja na zapowiedź 

przewodniczącego Episkopatu Niemiec bp. Georga Bätzinga, który chciałby 

wprowadzić interkomunię w swoim kraju już w przyszłym roku. 

Kongregacja Nauki Wiary, pisze w dokumencie, że różnice między 

rozumieniem Eucharystii oraz posługi kapłańskiej przez katolików i protestantów 

są dziś ogromne, a to oznacza, że wspólna Komunia św. jest niemożliwa. 

Wykluczone jest podejmowanie przez poszczególne osoby indywidualnej decyzji 

sumienia w sprawie interkomunii. Podkreślono, że w niemieckich dokumentach 

przygotowawczych do interkomunii nie docenia się siły związku między 

Eucharystią a przynależnością do Kościoła katolickiego. Dokument powołuje się 

na jednoznaczne nauczanie Soboru Watykańskiego II i Tradycję Kościoła, które 

wykluczają interkomunię. Wreszcie zauważono, że problematyka Eucharystii, 

zwłaszcza kwestii realnej obecności oraz jej ofiarnego charakteru, wymaga 

dalszego pogłębiania teologicznego, podobnie jak zagadnienia kapłaństwa. 

Nie wiadomo, jaka będzie niemiecka reakcja na dokument z Watykanu. 

Prawdopodobnie sprawa będzie szczegółowo dyskutowana podczas spotkań 

między przedstawicielami Kongregacji Nauki Wiary oraz niemieckiego 

Episkopatu. W 2018 roku po długich rozmowach między Watykanem a 

Niemcami w RFN wydano nieformalne wytyczne, które pozwalały na udzielanie 

Komunii świętej protestantom żyjącym w związku małżeńskim z katolikiem. 

Wytycznym nie nadano jakiejkolwiek formy prawnej, podnosząc te same 

argumenty, co dzisiaj: różnic w rozumieniu Eucharystii i kapłaństwa, relacji 

między Eucharystią a przynależnością do Kościoła, dialogu z prawosławiem. 

Watykan zwraca też uwagę na wymiar ekumeniczny sprawy interkomunii; 

dopuszczenie protestantów do Eucharystii oznaczałoby wywołanie bardzo 

poważnych trudności w dialogu z prawosławiem - i to nie tylko w Niemczech. 

Stąd niemiecka decyzja o interkomunii miałaby negatywny wpływ na cały 

Kościół. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie zachowanie w tym względzie nauki 

i Tradycji Kościoła skutkuje rozłamem w Kościele. Czy to nam grozi? 

INTENCJE MSZALNE 27.09-4.10.2020 

27.09.2020 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SZÓSTA ZWYKŁA 

8:00 Zofię Ogrodniczek – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ Beatę i Kazimierza Błaszków w rocznice ich śmierci. 

10:00 Za ++ Józefę, Antoniego i Mieczysławę Kucharskich. 

Konc. Za ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlik. 

11:30 W int. dziękczynnej za tegoroczne plony oraz za dar wszelkiej ludzkiej pracy z prośbą, 

aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. 

Konc. W int. Doroty Guźniczak w ok. 1. rocz. urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej 

rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Iwonę Przykutę w rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Lena Gałan, Marcel Mazur, Alicja Ździebło. 

17:30 Za + Danutę Fortunę – gregorianka (17). 

28.09.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 

7:00 W int. Doroty i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i 

obronę przed wszelkim złem. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (28). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (18). 

17:30 W int. Katarzyny Legierskiej z ok. 6. rocz. urodzin i chrztu św. z prośbą o potrzebne 

łaski oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

29.09.2020 WTOREK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

7:00 W int. Moniki i jej dziecka o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i 

obronę przed wszelkim złem. 

Konc. Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (29). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (19). 

17:30 W int. Łukasza Switalla z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

30.09.2020 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Zofię Ogrodniczek – gregorianka (30). 

Konc. Za + Danutę Fortunę – gregorianka (20). 

17:30 Za ++ Gintera Prudło na pamiątkę urodzin, żonę Otylię, rodziców, teściów i rodzeństwo 

z obu stron. 

Konc. Za + Eleonorę Janas – int. od sąsiadów. 


