
15.11.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. DYDAKA Z ALKALI, ZAKONNIKA 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (5). 

17:30 Za ++ Stefanię i Włodzimierza Skórka oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za ++ Dariusza Tomaszka w 1. rocz. 

śmierci, szwagra Edwina Jaźwa, męża Stanisława 

Winiewskiego, jego brata Adama, rodziców z obu stron i braci 

Krawczyków. 

16.11.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (6). 

17:30 Za + Jana Gut w 2. rocz. śmierci z prośbą o łaskę 

Miłosierdzia Bożego. 

Konc. Za + Zofię Skierleńską, męża Bronisława, rodziców 

i rodzeństwo z obu stron. 

17.11.2021 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY I PATRONKI FZŚ 

7:00 Za ++ Władysława Sikorę w 25. rocz. śmierci, jego żonę Józefę, Elżbietę i Mariana 

Bielawskich i Michała Woronowskiego. 

17:30 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (7). 

18.11.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (8). 

17:30 W int. Rity Mularczyk z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

odebrane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę 

zdrowia. 

Konc. W int. Karoliny Gola z ok. imienin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Patronki. 

Konc. Za + Eugenię Pulnar w 8. rocz. śmierci, Edmunda i Adama Pulnar o dar nieba. 

19.11.2021 PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (9). 

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 + Tadeusza Balińskiego o łaskę życia wiecznego. 

20.11.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA 

7:00 W int. kapłanów biorących udział w 33. dniowych rekolekcjach o łaskę całkowitego 

oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (10). 

17:30 Za + Józefę i Juliana Piwoda oraz z rodzin Pacuła i Piwoda. 

21.11.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

8:00 Za + Marię Gaworek z ok. 16. rocz. śmierci o życie wieczne w niebie. 

10:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (11). 

11:30 W int. Sławomira Tomczyka z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośba o Jego błogosławieństwo i łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

17:30 Za ++ Ingę i Bernarda Schahn. 

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 Trzydziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą 

14. listopada 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 14-21.11.2021 

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. 

Dziś modlitwą i ofiarą do puszek niesiemy Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

pamiętając szczególnie o Kościele w Libanie. Dziś też pamiętajmy w modlitwach 

o s. Marii Anizji, która obchodzi jubileusze 85. lat życia, 70. lat życia zakonnego 

i 65. lat profesji zakonnej z czego około 40 lat przebywa w Gliwicach służąc 

dzieciom w domu dziecka. O godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

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

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. o 

godz. 18:00-19:00. 

W piątek msza św. o godz. 17:30 połączona z nabożeństwem ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na inwestycje z przeznaczeniem na 

ogrzewanie kościoła. 

W związku z pandemią również w tym roku nie będzie śniadań adwentowych. 

Zwracamy się z prośbą o podzielne batoniki, wafelki lub inne słodycze, które 

rozdzielać będziemy dzieciom po Roratach. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Boże, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu wiary są 

prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w ucisku w Tobie 

pokładali swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. 

Żegnamy naszych zmarłych: Zbigniew 

Twardowski (1958) oraz ofiary pandemii. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM - LIBAN 

To niewielki kraj, graniczący od zachodu z Morzem Śródziemnym, od 

południa z Izraelem, a od wschodu i północy z Syrią. Ze względu na swoje 

geograficzne położenie, Liban stał się swoistym łącznikiem pomiędzy basenem 

Morza Śródziemnego a zapleczem arabskim, co wzbogaciło jego historię i 

ukształtowało tożsamość kulturową charakteryzującą się dużą różnorodnością 

etniczno-religijną. Początki libańskiego chrześcijaństwa sięgają czasów Jezusa 

Chrystusa. Tyr i Sydon są miejscami biblijnymi. W Piśmie Świętym słowo Liban 

zostało wymienione 72 razy. Jeszcze przed I wojną światową doszło do wielu 

aktów ludobójstwa na chrześcijanach. Najważniejsze z nich to te dokonane przez 

Druzów w 1840 i 1860 roku. Wielu ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia 

kraju. Po wojnie izraelsko-palestyńskiej w latach 1947-1949 do Libanu przybyli 

Palestyńczycy, ponieważ uciekali z kraju lub zostali z niego wydaleni. Do dziś w 

Libanie znajduje się co najmniej dziesięć obozów dla uchodźców palestyńskich. 

Mają oni własne prawa, są chronieni i mają własne ustawodawstwo w kraju, a 

mimo to przyczyniają się do destabilizacji Libanu. 

Trwający od 2011 roku kryzys syryjskich uchodźców sprawił, że liczba 

przesiedleńców mieszkających w Libanie wzrosła do 1,5 miliona, a większość z 

nich to muzułmanie. Wchłonięcie dużej liczby sunnitów zagraża w ten sposób 

wewnętrznej równowadze kraju. 17 października 2019 r. rozpoczęły się masowe 

antyrządowe demonstracje przeciwko politycznemu establishmentowi. 

Konstytucja Libanu gwarantuje wolność religii. 

Aktualnie w Libanie wyróżniamy pięć głównych grup chrześcijan: katolicy, 

Ortodoksyjne Kościoły orientalne, wschodni prawosławni, Asyryjczycy i 

różnego rodzaju Kościoły ewangelickie i protestanckie. Kościół w Libanie 

wykonał ogromną pracę, aby zmniejszyć dystans między religiami i między 

kulturami poprzez edukację. Wykształcił całe pokolenia, zarówno muzułmanów, 

jak i chrześcijan. W niektórych szkołach katolickich prawie 90% uczniów to 

muzułmanie, zwłaszcza na obszarach, gdzie stanowią oni większość. 

Chrześcijanie mają swoje szkoły, ale są one otwarte dla wszystkich. Wpłynęło to 

pozytywnie na sposób myślenia wielu Libańczyków i z tego powodu fanatyzm 

nie jest tak rozpowszechniony jak w innych krajach świata arabskiego. Kultura 

dialogu, szacunku i wzajemnego współistnienia jest promowana przez różne 

katolickie instytucje opiekuńcze, takie jak: szpitale, przychodnie, sierocińce, ale 

przede wszystkim szkoły. Niemniej jednak, aktualnie sytuacja szkół katolickich 

w Libanie jest trudna, a nawet rozpaczliwa. 

Liban jest krajem, w którym nie ma planów emerytalnych, ubezpieczeń 

społecznych czy innych programów socjalnych, więc osoby starsze lub słabsze są 

utrzymywane przez swoje dzieci i krewnych. Jednak w obliczu kryzysu 

gospodarczego, na który nałożyła się pandemia i skutki uboczne wybuchu, stało 

się to obecnie niemożliwe. Dla 77% libańskich rodzin brakuje pieniędzy na 

wyżywienie, a 60% pożycza pieniądze albo kupuje na kredyt. Cena żywności 

wzrosła o 400% (dane UNICEF). Bezrobocie sięga ponad 50%. Kraj zmaga się z 

notorycznym brakiem prądu, lekarstw i paliwa. Jest to największy kryzys 

gospodarczy od 150 lat. W ciągu jednego roku Liban przeżył ich kilka. 

Pierwszym z nich były społeczne niepokoje i protesty w październiku 2019 r., 

które do tej pory nie doczekały się konkretnego rozwiązania. Następnym był 

kryzys COVID-19 o ogromnych kosztach społecznych i finansowych. Na koniec 

Bejrut przeżył katastrofalny wybuch 4 sierpnia 2020 r., który dotknął w głównej 

mierze zamieszkałą przez chrześcijan dzielnicę, co miało również ogromne 

uboczne konsekwencje dla tej wspólnoty. Wiele czynników – poziomy emigracji 

i wskaźniki urodzin – zmieniają proporcje pomiędzy różnymi wyznaniami. W 

wyniku tych procesów zmniejsza się liczba chrześcijan. Ta ewolucja będzie 

niewątpliwie mieć negatywny wpływ na ich rolę i siłę polityczną. Ścisłe 

powiązanie wolności religijnej z polityką wewnętrzną i zagraniczną wywiera 

ogromny wpływ na perspektywy pełnej realizacji prawa do wolności myśli, 

sumienia i religii. 

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ 

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu 

Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, 

wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są 

prześladowani. 

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w 

Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. 

Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, 

że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. 

Daj im do naśladowania Chrystusa siłę, 

która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, 

a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 14-21.11.2021 

14.11.2021 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (4). 

10:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Miłosz Młocek. 

11:30 W int. s. Marii Anizji z ok. jubileuszy 85. lat życia, 70. lat życia zakonnego i 65. 

rocznicy ślubów zakonnych z podziękowaniem Bogu za wszelkie Jego łaski oraz z 

prośbą o opiekę NMP Niepokalanej i wstawiennictwo bł. Edmunda na kolejne lata 

życia (Te Deum laudamus). 

Konc. Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania 

do tych Wspólnot. 

17:30 Za + żonę, mamę i babcię Elżbietę Chałat w 5. rocz. śmierci o łaskę nieba. 


