
20.10.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (24). 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (8). 

17:30 W int. Emilii Żukowskiej z ok. 82. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski 

oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Irenę Superat w dniu imienin. 

21.10.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (25). 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (9). 

17:30 W int. rodziny Jagodzińskich z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o światło 

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Goleń w rocznice śmierci i brata Ryszarda o 

łaskę nieba dla nich. 

22.10.2021 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (26). 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (10). 

17:30 Za + Mirosława Superniok w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + mamę Jadwigę Deptuła. 

23.10.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (27). 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (11). 

17:30 W int. Iwony i Piotra Tkaczyk z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo i zdrowie w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za ++ Irenę i Tadeusza, Michała, Rozalię i Andrzeja Gągol, szwagrów Jana i 

Franciszka i siostrę Annę o dar nieba. 

Konc. Za ++ Marię Kos i córkę Lidię z prośbą o dar życia wiecznego. 

24.10.2021 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA 

8:00 W int. synów, córki, wnuków i wnuczki z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Aniołów Stróżów w rodzinie Kuchta. 

Konc. Za + Leonę Pych. 

10:00 W int. Barbary i Jana Czyszczoń z ok. 40. rocz. ślubu i 60. rocz. urodzin Barbary z 

podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. W int. Agnieszki i Michała Wojtczak z ok. 4. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu oraz 

z prośbą o dalsze Jego łaski. 

11:30 W int. Edyty i Bogusława Gondek z ok. 30. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze 

lata życia małżeńskiego (Te Deum). 

Konc. W int. Anny i Marcina Var Bogya de Csepy z ok. 5. rocz. ślubu oraz ich syna Wiktora 

z ok. 1. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą dalsze Jego łaski. 

17:30 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (28). 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (12). 

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 Dziewiątą Niedzielę Zwykłą 

17. października 2021 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Zgromadzeni na świętej wieczerzy 

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 17-24.10.2021 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

Dziś zbiórka do puszek na inwestycje. Dziękujemy za wszelkie ofiary. 

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty i 

niedziele o godz. 17:00. 

We wtorek msza św. wieczorna za wstawiennictwem św. Józefa w int. 

małżeństw. Do intencji można podać imiona małżonków. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. W tym dniu z racji Roku Świętego 

Józefa odbędzie się pielgrzymka dekanalna do kościoła św. Józefa w Ligocie 

Zabrskiej. Jesteśmy zaproszeni na mszę św. o godz. 18:00. O godz. 17:20 

podstawiony będzie bezpłatnie autokar, który zawiezie chętnych i przywiezie po 

zakończeniu mszy św. Prosimy o zapisanie się w zakrystii. 

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

okazja do spowiedzi św. 

W piątek dla rodziców i dzieci komunijnych nabożeństwo różańcowe o godz. 

18:00 a następnie w klasztorze pobieranie miar na stroje komunijne. O godz. 

19:30 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Sośnicy odbędzie się msza 

św. dla młodzieży naszego dekanatu. Serdecznie zapraszamy młodych naszej 

parafii do udziału a wcześniej prosimy o kontakt z o. Augustynem. 

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

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień 

Misyjny. Kolekta w tym dniu na misje. Do nabycia będą znicze Caritas. O godz. 

16:30 w naszym kościele odbędzie się koncert pieśni maryjnych i liturgicznych 

w wykonaniu chóru katedry gliwickiej. Serdecznie zapraszamy. 

Przyjmujemy intencje mszalne na 2022 rok. Prosimy o rezerwację jubileuszy i 

rocznic rodzinnych. 

Pod chórem wyłożone są karty na wypominki. Za poleconych zmarłych 

modlić się będziemy w dniach od 2. do 8. listopada przed i podczas mszy św. 

wieczornych. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Wyrażamy podziękowanie wszystkim zaangażowanym w zbieranie głosów i 

tym, którzy wzięli udział w głosowaniu na Budżet Obywatelski 2022 roku. W 

naszej dzielnicy głosowało aż 2240 osób czyli 25% mieszkańców. Najwięcej, bo 

aż 908 głosów oddano na projekt rozbudowy placu zabaw przy ul. Hutniczej. 

Prośmy, by Boże błogosławieństwo towarzyszyło nam na drogach życia. 

Żegnamy naszych zmarłych: Eugenia Bezwińska (1930) oraz ofiary 

pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Amen. 

PRZESŁANIE MARYI I MODLITWA RÓŻAŃCOWA 

Matka Boża interweniowała w ostatnich 150 latach wiele razy w sposób 

nadzwyczajny. Wszystkie te objawienia; w Lourdes, Fatimie, La Salette czy 

Akicie uzupełniają się. Pan Bóg przygotowywał naszych przodków na wielkie 

rzeczy; doświadczyli oni dwóch straszliwych wojen, byli świadkami wielkiego 

cierpienia i destrukcji Kościoła. W tym kontekście również i my musimy zadać 

pytanie o nasze czasy. Pod tym względem przesłanie jakie Maryja przyniosła w 

Fatimie, oprócz jego wymiaru ewangelicznego, jest czymś absolutnie 

priorytetowym. Jest ono drogowskazem w jakim kierunku mamy podążać, bo to 

Pan Bóg przemawia dzisiaj przez swoją Matkę. 

Niezwykle cennym aspektem fatimskich objawień jest ukazanie wizji piekła i 

rzeczywistości potępienia, jakie Maryja przekazała pastuszkom. Rzeczywistości, 

którą odrzuca się w wielu kręgach chrześcijańskich; nie mówi się o tym w 

Kościele, jest to wprost po cichu zakazane żeby „nie straszyć ludzi”, „nie 

stresować”, akcenty położone są na Miłosierdzie, ale i jego fałszywą interpretację 

sugerującą, że Pan Bóg tak naprawdę wszystkich zbawi. Dzisiaj, ci którzy mówią 

o rzeczywistości piekła są marginalizowani. 

Natomiast w przesłaniu Fatimskim jest zawarte przede wszystkim 

niesamowite przesłanie nadziei. Otrzymaliśmy od Maryi wyraźne wskazówki co 

musimy zrobić, aby postępować zgodnie z wolą Bożą: „nawracajcie się i 

odmawiajcie Różaniec!”. 

Czy zatem ludzkość odpowiedziała na to wezwanie? I tak i nie. Siostra Łucja 

wiele razy apelowała do pasterzy o poświęcenie Rosji, o wypełnienie tego, czego 

Bóg pragnie. Jednak do dziś tego nie uczyniono. Pojawiają się kontrowersje 

wobec konsekracji Rosji, czy rzeczywiście się odbyła, czy też nie. Podobnie z 

Trzecią Tajemnicą fatimską; czy jest odkryta czy też nie. Panuje ogromne 

zamieszanie w tym temacie. Z resztą sama siostra Łucja powiedziała, że panuje 

tak zwana „diabelska dezorientacja”; ona wprost użyła tego terminu do opisania 

obecnego sposobu w jaki działa hierarchia kościelna. Daje się ona najbardziej we 

znaki zwłaszcza dzisiaj, gdy „dosłownie pali nam się grunt pod stopami”; kiedy 

na świecie jest tyle zła i grzechu, kiedy brakuje przesłania; „módlcie się za 

grzeszników, bo oni idą wszyscy do piekła!” Dzisiaj zajmujemy się w Kościele 

wszystkim, ale najmniej chyba zbawieniem i wiecznym potępieniem duszy. 

W japońskiej Akicie Matka Boża przestrzegała przed czasami, kiedy „biskupi 

występować będą przeciw biskupom”. Obecnie żyjemy w czasach ogromnej 

polaryzacji, w samym Kościele księża i biskupi występują przeciw sobie. Myślę, 

że nastąpi taki moment, w którym trzeba się będzie zdecydować w którą stronę 

iść. Trzeba będzie całościowo zerwać z pewnym systemem, który odchodzi od 

Ewangelii. Jak zwykle w takich przypadkach, z pomocą w rozeznaniu przychodzi 

Matka Boża, niosąca przesłanie wprost od swojego Syna. 

Kościół coraz bardziej okrywa demoniczna chmura diabelskiej dezorientacji. 

Ale jednocześnie Maryja okrywa przed złem coraz więcej ludzi swoim 

delikatnym płaszczem. Z jednej strony mnóstwo ludzi odchodzi od wiary, ale z 

drugiej strony mamy niesamowity wysyp pobożności maryjnej; wspólnoty 

różańcowe, duszpasterstwa i wiele wspaniałych inicjatyw. Z odmawianiem 

różańca kojarzy nam się dzisiaj coraz więcej młodych ludzi, piękne inicjatywy, 

które widzimy na ulicach. Pobożność maryjna w Polsce to prawdziwy fenomen. 

Niektórzy uważają to za przesadę, część skarży się, że czynimy z Maryi jakąś 

„boginię”. Bzdury! Modlitwa różańcowa to czyste Pismo Święte, „Ojcze Nasz” 

to czysta Biblia. Przecież prosimy Matkę Bożą, żeby modliła się za nami u 

swojego Syna. To radość, że tę opcję, prowadzącą w prostej linii do Jezusa 

Chrystusa wybiera coraz więcej osób. To nie jest proste; wymaga często 

przewartościowania całego życia, naprawy wielu jego elementów, ciężkiej pracy 

i modlitwy. Chyba nie ma kogoś, kto żałowałby oddania się w taką niewolę 

Niepokalanej (ks. Piotr Glas, duszpasterz z Wielkiej Brytanii). 

INTENCJE MSZALNE 17-24.10.2021 

17.10.2021 NIEDZIELA – DWUDZIESTA DZIEWIĄTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (21). 

10:00 Za ++ mamę Renatę Skonieczka w 1. rocz. śmierci i ojca Kazimierza o łaskę nieba. 

Konc. Za + męża Bolesława Kaczmarczyka w 19. rocz. śmierci o radość nieba. 

11:30 W int. Marianny i Bonifacego Mentel z ok. 60. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatów i rodziny na 

kolejne lata życia (Te Deum). 

17:30 Za + Hansa Künzel – gregorianka (5). 

18.10.2021 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (22). 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ męża Stanisława Idziaka, syna Andrzeja i szwagra Jerzego Białasa. 

Konc. Za + męża Mariana Gryglika, syna Krzysztofa, siostrę Marię i pokrewieństwo. 

19.10.2021 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY, PREZBITERA 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (23). 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (7). 

17:30 Za wstawiennictwem św. Józefa w int. małżeństw naszej parafii o trwanie w miłości i 

wierności sakramentalnej (Sylwia i Jacek, Maria i Łukasz, Agnieszka i Jan, Agnieszka 

i Dawid). 

Konc. Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Pawła II w int. rodzin 

Srebrnych i Sierżant z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia. 


