
8.11.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. JANA DUNSA SZKOTA, PREZBITERA 

7:00 Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. od rodziny Mikoszów. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (27). 

17:30 Za ++ poleconych w wypominkach. 

Konc. Za + Henryka Kuśmierczyka o Miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia dla niego. 

9.11.2021 WTOREK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (28). 

17:30 Za + Martę Edelman – int. od Stanisławy. 

Konc. Za + Pawła Steć w 4. rocz. śmierci. 

10.11.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 Za + żonę i mamę Marię Pawlak w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (29). 

17:30 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int od rodziny Dworkiewiczów. 

11.11.2021 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA I ŚWIĘTO 

NARODOWE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

9:00 Do Boga Ojca w int. Ojczyzny, by dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli 

panowały zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i rozkwicie. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (1). 

Konc. Za + Hansa Künzel – gregorianka (30). 

17:30 Za + Antoniego Radziocha w dniu 100. rocz. urodzin z prośbą o szczęście wieczne dla 

niego. 

12.11.2021 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7:00 Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. od Ireny Boroń. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (2). 

17:30 Za ++ tatę Eugeniusza Wójcika w 3. rocz. śmierci i mamę Janinę Wójcik w 6 miesięcy 

po śmierci o Miłosierdzie Boże i radość nieba. 

13.11.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I 

KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH 

7:00 Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. od wnuków Kaczmarczyków. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (3). 

17:30 Za + Tadeusza Tracza w 5. rocz. śmierci. 

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. 

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 Drugą Niedzielę Zwykłą 

7. 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 7-14.11.2021 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 

Dziś i jeszcze jutro o godz. 17:00 modlitwy za zmarłych z czytaniem 

Wypominków. Można je składać do jutra włącznie. Dziękujemy za wszystkie 

ofiary złożone przy tej okazji. 

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

W czwartek przypada Święto Narodowe Odzyskania Niepodległości. Msze 

św. w tym dniu o godz. 9:00 – w intencji Ojczyzny oraz o godz. 17:30. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. o godz. 18:00-19:00. 

W piątek o godz. 17:00 msza św. wieczorna połączona z nabożeństwem ku 

czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

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

W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 11:30 modlić się będziemy w 

intencji Jubilatki s. Marii Anizji, która obchodzić będzie jubileusze 85. lat życia, 

70. lat życia zakonnego i 65. lat profesji zakonnej z czego około 40 lat spędziła w 

Gliwicach służąc dzieciom. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w 

modlitwę. Podczas tej mszy św. modlić się będą również członkowie FZŚ i 

RMF. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Módlmy się za naszych zmarłych, bo to święta i zbawienna rzecz dla nich i 

dla nas. Niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi. 

BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY (1914-1942) 

KATOWICE KATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA 20.11.2021 R. 

Ksiądz Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w tradycyjnej 

śląskiej rodzinie Pawła Machy i Anny z domu Cofałka. Ojciec był ślusarzem, 

pracował w Hucie Królewskiej (Königshütte) w Chorzowie Starym. Po 

przyłączeniu tej części Górnego Śląska do Polski zakład zmienił nazwę na Huta 

Kościuszko. Od 1921 r. uczył się w szkole ludowej w Chorzowie, a w 1925 r. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


został przyjęty do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie. 

Miał dwie siostry i brata. W rodzinie nazywano go zdrobniale „Hanikiem”. Był 

przedstawicielem pierwszego pokolenia Górnoślązaków wychowanych w wolnej 

Polsce. Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Pasjonowała go piłka ręczna w 

której osiągnął wiele sukcesów, m.in. był reprezentantem Górnego Śląska w 

piłce ręcznej 11-osobowej. Działał również w Katolickim Stowarzyszeniu 

Młodzieży, występując w amatorskich przedstawieniach teatralnych. 

16 czerwca 1925 r., otrzymał sakrament bierzmowania. W 1934 r. idąc za 

głosem powołania, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 

25 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława 

Adamskiego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. 

27 czerwca 1939 r. odprawił Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii pw. św. 

Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Na krótko podjął tam pracę. Następnie 

został wikarym w parafii pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej. 

Ksiądz Macha został stracony jako członek polskiej podziemnej organizacji. 

Jednak istotą jego aktywności nie była walka, ale praca charytatywna. 

Impulsem do jego aktywności konspiracyjnej są odwiedziny kolędowe w swej 

parafii pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej na przełomie 1939/1940 roku. Spotyka 

się wówczas ze skrajną biedą tych, którym ojców i synów aresztowano albo 

zabito w czasie terroru, jaki na Górnym Śląsku rozpoczął się zaraz na początku 

niemieckiej okupacji we wrześniu 1939 r. Jego kolega rocznikowy ks. Konrad 

Szweda, który był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych i jako jeden 

z pierwszych badał okoliczności aresztowania ks. Machy, napisał w listopadzie 

1951 r. w „Gościu Niedzielnym” o tej inicjacji: „Budzi się w nim franciszkański 

duch jałmużnika. Wyciąga rękę i zbiera datki dla ofiar wojny. Sam zanosi 

zapomogi, pociesza matki i biedne dzieci”. Wkrótce znajdzie pomocników i 

rozszerza akcję dobroczynną na całą okolicę. Przyjmuje ona później formę 

konspiracji, zainicjowanej przez prefekta Śląskiego Seminarium Duchownego w 

Krakowie ks. Józefa Rzychonia CM, który zakłada w Rudzie inspektorat rudzko-

chorzowski Polskiej Organizacji Zbrojnej, na której czele stawia ks. Machę, 

kontaktując go z klerykiem Joachimem Gűrtlerem, postaci wyjątkowo pięknej i 

odważnej. W grupie działają głównie harcerze, wychowankowie gimnazjum im. 

Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej. Placówka otrzymuje pseudonim 

„Konwalia”, ale z działalnością wojskową, jak się wydaje, niewiele miała 

wspólnego. Obejmowała jednak szeroki teren, nie tylko Rudę Śląską, ale także 

Orzegów, Godulę, Lipiny, Chropaczów, Łagiewniki, Bielszowice, Pawłów, 

Kończyce i Makoszowy. Według szacunków historyków, w kręgu oddziaływania 

„Konwalii” mogło być nawet kilka tysięcy ludzi, organizujących pomoc, a 

przede wszystkim oczekujących na wsparcie. 

Niemcy od dawna byli na tropie konspiratorów, a szczegółowe informacje 

zdobyli po aresztowaniu w październiku 1940 r. Karola Kornasa, szefa sztabu 

śląskiej organizacji Służba Zwycięstwu Polsce, a później Związku Walki 

Zbrojnej. Jego wymuszone torturami w śledztwie zeznania spowodowały także 

aresztowania grupy ks. Machy. Jej rozpracowanie trwało kilka miesięcy. Wiosną 

1941 r. ks. Macha był dwa razy wzywany na gestapo, ale skończyło się tylko na 

przesłuchaniach. Aresztowanie nastąpiło 5 września 1941 r. na dworcu w 

Katowicach. 

2 grudnia 1942 r. wieczorem ks. Joachim Besler, został nagle wezwany do 

więzienia w Katowicach, gdzie był kapelanem. Wiedział, że nocne wezwania 

oznaczają jedno – będzie musiał przygotować na śmierć kolejnych skazanych. 

Władze więzienne udostępniły ks. Beslerowi pustą celę, gdzie wszystkich 

wyspowiadał. Przed północą gilotyna zaczęła swą pracę. Ks. Machę stracono 

jako ostatniego z tej grupy, 15 minut po północy 3 grudnia 1942 r. Jak odnotował 

ks. Besler: „Pamiętam, jak prowadzono ks. Machę w ten sposób, eskortowany z 

obu stron przez dwóch policjantów porządkowych i jak podniósł po raz ostatni 

oczy ku niebu gwiaździstym i znikł w drzwiach kaźni śmierci”. Jego ciała nigdy 

nie wydano rodzinie. Ks. Besler dowiedział się, że ciała więźniów politycznych 

po zgilotynowaniu były przewożone do KL Auschwitz, gdzie je palono. W liście 

pisanym na kilka godzin przed egzekucją ks. Macha prosił rodzinę, aby urządziła 

mu na cmentarzu „cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał 

i zmówił za mnie »Ojcze nasz«”. Jego prośba została spełniona po latach, kiedy z 

inicjatywy kolegów rocznikowych w październiku 1951 r. powstał symboliczny 

grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie 

Starym. 

W 2013 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 

w Katowicach. Proces na szczeblu diecezjalnym zakończył się 5 września 2015 r. 

16 marca 2016 r. rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret 

potwierdzający męczeństwo sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, papież 

Franciszek zatwierdził 28 listopada 2019 r.; polecił Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych wydanie 11 dekretów, w tym o męczeństwie ks. Jana Machy 

(1914-1942), co oznaczało zgodę na jego beatyfikację. Ustalono datę 

uroczystości beatyfikacyjnej na 17 października 2020 r.. Ze względu na 

niepewną sytuację związaną z pandemią Covid-19 beatyfikacja została 

przeniesiona na sobotę, 20 listopada 2021 r. w katedrze Chrystusa Króla w 

Katowicach. 
INTENCJE MSZALNE 7-14.11.2021 

7.11.2021 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA 

8:00 Za + Hansa Künzel – gregorianka (26). 

10:00 Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. od uczestników pogrzebu. 

11:30 W int. Edyty Gondek z ok. 50. rocz. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia. 

17:30 Za ++ poleconych w wypominkach. 

Konc. Za + tatę Sebastiana Drobiec w 23. rocz. śmierci o łaskę nieba. 


