
25.10.2021 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (29). 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (13). 

17:30 W int. Natalii i Miłosza Witczak z ok. 2. rocz. ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże i 

wierne trwanie w miłości małżeńskiej. 

Konc. Za + Stanisława Bąkowskiego w 7. rocz. śmierci o szczęście wieczne w niebie. 

Konc. Za + Barbarę Biernacką w 30. dzień po śmierci o łaskę nieba dla niej. 

26.10.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Tomasza Kapica – gregorianka (30). 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (14). 

17:30 Za + Eugenię Bezwińską – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Leonę Pych. 

27.10.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Hansa Künzel – gregorianka (15). 

17:30 Za ++ o. Hugolina Langkammera i Genowefę Olsińską o łaskę życia wiecznego dla nich 

– int. od Parafianki Jadwigi. 

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za + Bronisława Kułak o łaskę życia wiecznego. 

28.10.2021 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

7:00 Za + Hansa Künzel – gregorianka (16). 

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

Konc. Za + Leonę Pych. 

Konc. Za ++ rodziców Julię i Zygmunta Chirowskich, rodzeństwo Jadwigę, Danutę, Romana, 

Stanisława i pokrewieństwo. 

29.10.2021 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Lucyny Chirowskiej z podziękowaniem Bogu i z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i zdrowie oraz za + męża Romana Chirowskiego o łaskę nieba  

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (17). 

17:30 W int. córki i siostry Martyny z ok. 18. rocz. urodzin z ok. 18. rocz. urodzin z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu. 

Konc. Za + Leonę Pych. 

30.10.2021 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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 + Hansa Künzel – gregorianka (18). 

17:30 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Kosek, braci Jana i Adama, siostrę Marię i 

dziadków z obu stron. 

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

31.10.2021 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA 

8:00 W int. Genowefy Futa z ok. 86. rocz. urodzin z podziękowaniem Trójcy 

Przenajświętszej za otrzymane niezliczone łaski i o Miłosierdzie Boże dla tego co było 

złe w życiu. 

10:00 Za + Adama Grudniewskiego – int. od Angeliki. 

11:30 Za + Hansa Künzel – gregorianka (19). 

Sakrament Chrztu św.: Lidia Cepa, Filip Kapuściński, Dominik Reda, Filip Reda, Michał 

Słodczyk. 

17:30 Za ++ Janinę Fischer w 1. rocz. śmierci oraz z rodzin Fischer, Wiktor i Mysiuk. 

 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Trzydziestą Niedzielę Zwykłą Misyjną 

i Tydzień Misyjny 

24. 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 24-31.10.2021 

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 

Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Do nabycia są 

znicze Caritas w cenie 3 zł. Na godz. 16:30 w ramach nabożeństwa zapraszamy 

na koncert pieśni maryjnych i liturgicznych w wykonaniu chóru katedry 

gliwickiej. 

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

niedziele o godz. 17:00. 

W poniedziałek lub we wtorek do wyboru, o godz. 18:30 spotkanie dla 

katechumenów przed sakramentem bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

Przypominamy, że sakrament bierzmowania udzielony będzie w czwartek 25. 

listopada o godz. 17:30. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

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

okazja do spowiedzi św. 

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

W przyszłą niedzielę w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach o godz. 

20:30 wigilijny wieczór uroczystości Wszystkich Świętych z nabożeństwem, 

rozważaniem pt. Jak modlą się za nas święci? oraz adoracją Najświętszego 

Sakramentu. Serdecznie zapraszamy. Wyjście z naszego placu kościelnego o 

godz. 19:40. 

Przyjmujemy intencje mszalne na 2022 rok. 

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. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy jesteśmy świadkami wielkich dzieł Boga. 

Idźmy więc, by być ich świadkami w świecie. 



Żegnamy naszych zmarłych: Zdzisław Kubacki (1955) oraz ofiary pandemii. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Amen. 

95. ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY I TYDZIEŃ MISYJNY POD HASŁEM: 

„SPOTKALIŚMY JEZUSA, WIĘC GŁOSIMY” 

Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny będzie okazją do przypomnienia 

postaci Pauliny Jaricot, założycielki Związku Lyońskiego, który stał się 

podstawą dzisiejszych Papieskich Dzieł Misyjnych. Jej beatyfikacja odbędzie się 

w Lyonie 22 maja 2022 roku. „Ta uroczystość ma przypomnieć o roli kobiet w 

Kościele i ogromnym wpływie, jaką miały one na tę wspólnotę od samego 

początku” – powiedział przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych. 

„Paulina była wielką misjonarką. Liczne dzieła, które powołała, miały na celu 

ewangelizację Francuzów i wsparcie misji w okresie silnej dechrystianizacji po 

rewolucji francuskiej. Zapoczątkowała prawdziwy ruch misyjny, który stał się 

bardzo popularny ze względu na swoją prostotę. Jej wkład w rozwój misji w XIX 

i XX wieku jest kluczowy, ponieważ jej dzieła angażowały zwykłych wiernych i 

uświadamiały im, że też są misjonarzami – powiedział abp Dal Toso. – 

Najpiękniejsze jest to, że nie mówimy jedynie o historii. W tym roku Papieskie 

Dzieło Rozkrzewiania Wiary wsparło 893 jednostki administracji kościelnej na 

terenach misyjnych i zainwestowało ponad 10 mln dolarów w kształcenie 

katechistów. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła sfinansowało kształcenie 

prawie 77 tys. seminarzystów, a w diecezji Caserta powstało nowe 

stowarzyszenie wiernych inspirowane charyzmatem Pauliny Jaricot”. 

28 października – czwartek w tygodniu misyjnym – członkowie Żywego 

Różańca gromadzą się w swoich parafialnych kościołach na nabożeństwie 

różańcowym i w duchowej łączności trwają na adoracji i modlitwie 

różańcowej dziękując za Dzieło Żywego Różańca w Polsce i przygotowując 

się do beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot. 

Przyszła na świat 22 lipca 1799 r. w Lyonie, we Francji, jako najmłodsze 

dziecko w rodzinie Antoniego Jaricot i Joanny z domu Lattier. Dzieciństwo 

upływało jej w atmosferze szczęśliwości, której źródłem była miłość, jaką 

otaczali ją rodzice i starsze rodzeństwo, oraz materialny dostatek. W wieku 17 lat 

przeżywa swoje nawrócenie. Podejmuje radykalne kroki: zrywa z luksusem i 

bogactwem. Jasno też odkrywa, że nie ma powołania zakonnego. 

Pierwsze dzieło Pauliny to Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Rodzi się ono z 

wielkiego pragnienia, aby nieść pomoc misjom. Powstaje, gdy Paulina ma 

zaledwie 20 lat. Genialność tego pomysłu, jakim było wspieranie misji, polegała 

na dobieraniu się dziesięcioosobowych grup, które spotykały się co tydzień, by z 

„ręki” do „ręki” złożyć datek i usłyszeć bądź przekazać wiadomości z misji. 

W wieku 23 lat słyszy od swego spowiednika polecenie, aby wycofać się z 

aktywnego życia i oddać kontemplacji. Przechodzi wtedy kryzys zwątpienia, ale 

posłuszeństwo kierownikowi duchowemu doprowadza Paulinę do zrozumienia 

siły i potrzeby modlitwy, do zredukowania swojej woli do woli Bożej. Powstaje 

wtedy napisany przez nią traktat zatytułowany „Miłość nieskończona w Boskiej 

Eucharystii”. Po duchowym oczyszczeniu rodzi się nowo dzieło - Żywy 

Różaniec. Powstaje on z pragnienia Pauliny by „uczynić różaniec modlitwą 

wszystkich”. Pomysł, jakim było tworzenie „piętnastek” rozwijał się bardzo 

szybko. Paulina jest wtedy 27-letnią kobietą. Członkowie Róż Różańcowych 

mogą pomóc misjom poprzez: codzienną modlitwę, pogłębianie wiedzy o 

wspólnocie, wspieranie powołań kapłańskich i wspieranie misji. 

Ostatnie wielkie dzieło to huta w Rustrel. Zamysłem Pauliny było tchnięcie na 

nowo w robotnika poczucia ludzkiej godności, wyrwanie go z niewolnictwa 

pracy bez wytchnienia. W to dzieło panna Jaricot angażuje swój majątek 

odziedziczony po rodzicach. Jednak nie udało się go zrealizować do końca. Jej 

dobroć zostaje podstępnie wykorzystana, co spowodowało w ostateczności 

spędzenie przez Paulinę reszty życia w nędzy. Potwierdził to dokonany 26 lutego 

1853 r. wpis panny Jaricot do rejestru ubogich. 

W ostatnim etapie życia Paulina zostaje opuszczona przez wszystkich. 

Opisując ten okres zauważa: „Tajemnica, jaka otacza mnie i moje sprawy, jest 

tajemnicą Krzyża”. Zapiski panny Jaricot pochodzące z tego okresu świadczą o 

wielkiej duchowej dojrzałości. Umiera 9 stycznia 1862 r. Po jej śmierci przez 

kilkanaście lat panuje cisza i dopiero w 1879 r. ukazuje się anonimowo książka 

zatytułowana „Wspomnienia o przyjaciółce”, z podtytułem „Założycielka 

Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca”. Rok 1881 przynosi breve papieża 

Leona XIII, które oddaje należny hołd Paulinie Jaricot, wymieniając jej zasługi. 

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 

INTENCJE MSZALNE 24-31.10.2021 

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). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

