10.11.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i
klasztoru oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom.
Konc. Za ++ z rodzin Szewc, Wilk, Hetmaniak, Malicki oraz przyjaciół.
17:30 Za + Jadwigę Kasperek w 30. dzień po śmierci.
11.11.2020

ŚRODA

–

ŚWIĘTO NARODOWE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA

–

9:00 W int. Ojczyzny.
17:30 Za + Antoniego Radzioch w dniu urodzin z prośbą o szczęście wieczne dla niego.
12.11.2020 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00 W int. Parafian.
17:30 Za + Stanisława Gajos w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za + Mieczysława Kopera – int. od uczestników pogrzebu.
13.11.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I
KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
7:00 Za + Romana Korzeniowskiego o niebo dla niego.
17:30 Za + Tadeusza Tracza w 4. rocz. śmierci.
14.09.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW MIKOŁAJA TAVELICIA I
TOWARZYSZY, PREZBITERÓW
7:00 Za + Marka Dorf o niebo dla niego.
17:30 Za ++ Władysława Sikorę w 24. rocz. śmierci, żonę Józefę, Michała
Woronowskiego i Mariana Bielawskiego o łaskę nieba dla nich.
Konc. Za ++ Danutę, Józefa, Marię i Wiktora Szwabowicz oraz Zofię, Antoniego i
Tadeusza Giejgałło.
15.11.2020 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann.
10:00 Za + Antoniego Czeglik – int. od uczestników pogrzebu
11:30 Za + Joannę Lament – int. od uczestników pogrzebu
17:30 Za ++ kapłanów, posługujących w naszej parafii, zmarłych członków I Róży
Żywego Różańca, ++ krewnych, dzieci nienarodzone oraz ++ duchowych i
fizycznych dobrodziejów (int. od Rity Mularczyk)

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 XXXII Niedzielę Zwykłą -- 8. listopada 2020 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Wielka tajemnica wiary
„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29).
INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.11.2020
Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny.
W kościele obowiązują nowe – bardziej ścisłe obostrzenia związane z
pandemią – prosimy o ich stosowanie. W Kościele może przebywać
jednorazowo 40 osób!!!
Spowiedź św. odbywa się w konfesjonale w przedsionku obok ołtarza – po
prawej stronie. Wejście pod obrazem Jezusa Miłosiernego
Dziś o godz. 17:00 w kościele modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych
w wypominkach. Dziękujemy za złożone wypominki i ofiary.
Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30.
Módlmy się także w intencji Kościoła, Ojczyzny oraz o szacunek dla życia, które
jest darem Bożym.
W związku z pandemią Stolica Apostolska na cały listopad udziela łaski
odpustu zupełnego wiernym będącym w stanie łaski uświecającej, którzy nawiedzą
cmentarz lub pomodlą się za zmarłych. Odpust ofiarować można za dusze w czyśćcu
cierpiące jeden raz każdego dnia.
W środę przypada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. O godz. 9:00
zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny. Nie będzie Mszy o godz. 7:00
W czwartek po mszy św. wieczornej - do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W czwartek – o 19:00 Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie formacyjne on-line – szczegóły na plakacie w gablotce.
W piątek – o 17:30 Msza św. wieczorna (jak w każdy piątek) będzie
transmitowana przez TV Imperium.
W tym dniu w godzinach od 17:00 do 18:00 – pobieranie miar na stroje dla
dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej – w klasztorze.
Zachęcamy do oddania głosu na przyszłoroczny Budżet Obywatelski. Rada
Osiedla Baildona prosi o głosy na projekt o nazwie „Monitoring” (numer wniosku –
86). Można głosować on-line lub za pomocą kart, które leżą na stoliku pod chórem.
Tam też można zostawiać wypełnione karty.

Polecamy Gazetkę Parafialną.
Niech nas broni i zachowuje od wszelkiego złego moc Chrystusa Zbawiciela i
Boże błogosławieństwo.
Żegnamy parafian: Joanna Lament (1931), Mieczysław Kopera (1931),
Antoni Czeglik (1938), Dawid Dębicki (1994) oraz ofiary panującej epidemii.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
------------------------------------------------------------------------------

Jedna jest Polska — wspólna Matka! Jej ramiona —
dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy
znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta
Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich
i pociąga, aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby
wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki i zadania
życiowe, pamiętali, iż należą do wspólnej Ojczyzny.
Kard. Stefan Wyszyński / Komańcza 1956
Dlaczego warto modlić się za Ojczyznę?
Modlitwa jest wyrazem pamięci, polskiego serca
i ludzi wiary. Szczególnie w Narodowe Święto Niepodległości zapraszamy i
zachęcamy do modlitwy za naszą Ojczyznę w tym trudnym czasie.
Modlitwą ogarnijmy wszystkie sprawy Ojczyzny. Modląc się w intencji
Ojczyzny kierujemy, więc naszą myśli ku przyszłości, ku nadziei w odniesieniu
do naszego życia narodowego, politycznego i wspólnotowego. Modląc się –
szczególnie podczas Eucharystii budujemy pełną powagi oraz zadumy wspólnotę
liturgiczną, jakże inną od tego, co widzimy w mediach, co jest wyzbyte z
miłości, co jest pełne ataków w stosunku do tych, którzy szukają prawdy.
Czcigodny Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński przed
laty mówił, iż Ojczyzna to wspólnota ludzi związanych z konkretną sprawą,
historią. Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji, a czy nie jest tak, że dziś coraz
częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy. Przypomniał w tym
kontekście nauczanie św. Jana Pawła II, który powiedział, że demokracja ma być
oparta na wartościach i ma służyć człowiekowi. Chlubimy się, że jesteśmy
społeczeństwem pluralistycznym i mamy wrodzoną tolerancję, lecz czyżby
poprawność polityczna była ponad prawdą i sprawiedliwością?. Święty papież
Jan Paweł II prosił nas, by Naród i Kościół były mocne dziedzictwem nauczana
ks. kard. Wyszyńskiego.
Jeżeli Kościół w Ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie życia,
w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego
i chrześcijańskiej moralności, to staje jednocześnie w obronie Narodu. Trudna
jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka,

rodziny i Narodu. Jakże szczególnie aktualne jest dziś nauczanie Ojca Świętego
Jana Pawła II oraz ks. kard. Wyszyńskiego dotyczące rodziny, a w szerszej
perspektywie – naszej Ojczyzny.
Dziś potrzeba nam wierności Ewangelii Chrystusowej, duchowi narodowemu,
sumiennego wykonywania naszych obowiązków. Trzeba modlić się o wielkich i
mądrych przywódców, o odnowę moralną naszego narodu. Trzeba też często
stawiać pytania o Polskę. Jest to nasze prawo i nasz obowiązek.
Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi)
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku
braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------INTENCJE MSZALNE 8-15.11.2020
8.11.2020 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA
8:00 Za + Teodora Czuga – gregorianka (29).
10:00 W int. Barbary i Pawła Malcherczyk z ok. 50. rocz. ślubu
z podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski oraz z prośbą o Jego
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla jubilatów i
całej rodziny (Te Deum).
11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o
nowe powołania.
Konc. W int. Roberta z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i drowie (Te Deum).
17:30 Za ++ poleconych w wypominkach.
Konc. Do Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisławę i Włodzimierza Hałaj o szczęśliwą
wieczność.
9.11.2020 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7:00 Za ++ rodziców Weronikę i Tadeusza Kamińskich oraz z rodzin Szewc, Kurek i
Nowińskich o łaskę nieba dla nich.
Konc. Za ++ rodziców Marię i Szczepana Kwiatkowskich, męża Krzysztofa Dobosz oraz
krewnych, przyjaciół i znajomych.
Konc. Za + Teodora Czuga – gregorianka (30).
17:30 Za + Pawła Steć w 3. rocz. śmierci.

