6.10.2022 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (23).
17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich,
o liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych
– int. od Róż Różańcowych.
Konc. Za ++ Zofię i Henryka Dzido, pokrewieństwo z obu stron z prośbą, aby Miłosierny
Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej obdarzył ich łaską życia
wiecznego w niebie.
Konc. W int. Jana Legierskiego z ok. 17. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą
o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.
Konc. Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (18).
7.10.2022 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
RÓŻAŃCOWEJ
7:00
Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (19).
Konc. Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (24).
17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i
nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.
Konc. W int. zbiorowej:
W intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach oraz za Kościół Święty – int. od Róż
Różańcowych Rodziców.
W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.
W int. Patrycji o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej w życiu.
W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
W int. Wiktorii i Pawła o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dojrzałość w
podejmowaniu decyzji.
W int. Zuzanny, Tomasza i Bartosza z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
W int. wnuków Igora, Leona i Julii z prośbą o dary Ducha Świętego.
W int. Sławomira i Przemysława, Danuty i Anatola o światło wiary i dary Ducha Świętego.
W pewnej Bogu znanej intencji i o łaskę zdrowia dla Rity.
Za + Antoniego Nowotyńskiego w 16. rocz. śmierci o życie wieczne dla niego.
8.10.2022 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (20).
Konc. Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (25).
10:00 W int Zespołów Caritas z Dekanatu Gliwice Sośnica i podopiecznych.
17:30 Za ++ męża Mariana Gryglika, syna Krzysztofa i pokrewieństwo.
Konc. Za ++ Wandę i Tomasza Jadach, Annę i Stanisława Baran o dar nieba dla nich.
9.10.2022 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA
8:00
Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania
do tych Wspólnot.
Konc. Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (26).
10:00 Za ++ żonę, mamę i babcię Danielę Matkowską w 4. rocz. śmierci o pokój jej duszy.
11:30 Za ++ Eugenię Bezwińską w 1. rocz. śmierci i Zdzisława Bezwińskiego o niebo dla
nich.
17:30 Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (21).
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 Siódmą Niedzielę Zwykłą
2. października 2022 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Posłani w pokoju Chrystusa
„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
INFORMACJE BIEŻĄCE 2-9.10.2022
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Dziś jeszcze okazja by oddać głos na radnych do rady duszpasterskiej naszej
parafii. Dziękuje tym, którzy już zagłosowali. O godz. 17:00 Nieszpory
niedzielne.
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Od poniedziałku do
piątku o godz. 18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. Uwaga. W tym
tygodniu będą wyjątki.
W poniedziałek o godz. 18:00 nabożeństwo Transitus, pamiątki śmierci św.
Ojca Franciszka. Serdecznie zapraszamy franciszkanów świeckich, parafian i
gości. W tym dniu nie będzie kręgu biblijnego.
We wtorek przypada uroczystość św. Ojca Franciszka. O godz. 16:30 przed
kościołem błogosławieństwo zwierząt. Zapraszamy opiekunów z ich pupilami. O
godz. 17:00 modlitwa różańcowa, która poprowadzą członkowie Róż
Różańcowych. O godz. 17:30 uroczysta msza św. na którą serdecznie
zapraszamy poczty sztandarowe, parafian i gości. W tym dniu kancelaria będzie
nieczynna.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna.
W czwartek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 modlitwa różańcowa, która
poprowadzą członkowie Róż Różańcowych Rodziców. O godz. 17:30 msza św. z
nieszporami, homilią i komunią św. pod dwiema Postaciami. O godz. 17:30
spotkanie pierwszego roku katechumenatu. Zapraszamy na to spotkanie także
dorosłych, którzy dotychczas nie przyjęli sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej. Przypominamy, że przygotowanie do bierzmowania jest
obowiązkowe dla klas siódmych z o. Jeremiaszem i klas ósmych z o.
Augustynem.
W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej. W tym czasie

modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Siostry Zakonne. O godz. 17:30 msza
św. z homilią, intencją zbiorową i nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 msza
św. w int parafialnych zespołów Caritas z dekanatu Gliwice-Sośnica i ich
podopiecznych.
Informujemy, że są jeszcze wolne intencje na ten rok. Intencje na nowy rok
przyjmować będziemy od 18. października.
Aniołowie Stróżowie niech strzegą naszych dusz i ciał i prowadzą nas do
życia wiecznego.
Żegnamy naszych zmarłych: Alina Stępień (1930), Izabela Standio (1931),
Marian Ryniak (1951), Zbigniew Stępień (1935), Waldemar Bednarczuk (1951),
Kalina Partyka (2022), Jan Kupidura (1951), Genowefa Tomsza (1947), Maria
Machnik (1943), o. Zenon Kijaczko (1958) – proboszcz naszej parafii w latach
1994-1997 oraz ofiary wojny i pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.
RÓŻANIEC ŚWIĘTY TO MODLITWA PROSTA I GŁĘBOKA
To chyba dwie najważniejsze cechy modlitwy różańcowej, które przekonują
coraz więcej wiernych do jej praktykowania. Składa się z dwóch najlepiej
znanych wszystkim członkom Kościoła modlitw – „Ojcze Nasz” oraz „Zdrowaś
Maryjo”. Nie ma zatem potrzeby, aby uczyć się czegoś zupełnie nowego.
Najważniejszym elementem modlitwy różańcowej jest jednak rozważanie
poszczególnych tajemnic. To sprawia, że możemy zagłębić się w historię
zbawienia i spróbować zrozumieć to miłosierdzie, jakie okazał nam Jezus
Chrystus. Pojawiają się refleksje na temat Jego życia i śmierci oraz ofiary, którą
złożył za całą ludzkość na krzyżu. Największą zaletą różańca jest to, że możemy
zabrać go ze sobą wszędzie. Tak naprawdę można polecić ją absolutnie każdemu.
Niezależnie od tego, czy jest osobą zapracowaną, czy taką, która wolnego czasu
ma aż zanadto, modlitwa różańcowa będzie dla każdego najodpowiedniejsza.
Nie musimy odmawiać całego różańca, wystarczy poświęcić 5 minut na
odmówienie choćby jednej dziesiątki. To rozwiązanie polecane jest szczególnie
dla tych, którzy nie czują się jeszcze wprawieni w modlitwie. Ci, którzy mają
dużo więcej czasu i wprawy w modlitwie, mogą zagłębić się w odmówienie
każdego dnia całego różańca.
Nie odklepuj „zdrowasiek”, nie módl się nieświadomie. Należy pamiętać, że
różaniec to modlitwa głęboko biblijna, której powinniśmy poświęcić się w
całości. Tajemnice dotyczą bowiem wydarzeń z życia Maryi i Jezusa, które
wymagają od nas skupienia i głębokich rozważań. Kiedy przeniesiemy każdą z
tajemnic na własne życie, odnosząc je do konkretnych sytuacji, które spotykają
nas na co dzień, sprawi to, że spojrzymy na siebie z zupełnie innej perspektywy.

Aby dobrze odmówić różaniec, po wezwaniu Ducha Świętego stań przez
chwilę w obecności Boga. Przed rozpoczęciem dziesiątki zatrzymaj się dłużej lub
krócej, w zależności od czasu, jakim dysponujesz, aby rozważyć tajemnicę, którą
sławisz w tej dziesiątce i proś zawsze w owej tajemnicy, przez wstawiennictwo
Matki Bożej, o jedną z cnót, która najmocniej w niej promieniuje lub o tę, której
najbardziej potrzebujesz.
Szczególnie uważaj na dwa powszechne błędy, jakie popełniają odmawiający
różaniec. Pierwszy – że nie podejmują oni żadnej intencji – tak dalece, że gdyby
zapytać, dlaczego odmawiają różaniec, nie umieliby odpowiedzieć. Dlatego ty
odmawiając różaniec, miej zawsze na względzie kilka łask do uproszenia, pewne
cnoty do naśladowania czy kilka grzechów do zniszczenia.
Drugi błąd, który się popełnia zazwyczaj, odmawiając różaniec, to brak innej
intencji przy rozpoczęciu aniżeli szybkie zakończenie modlitwy. Bierze się to
stąd, że widzimy w nim coś przykrego, ciążącego nad nami, zwłaszcza gdy
uczyniło się z niego zasadę moralną albo dostało za pokutę jakby wbrew naszej
woli”. Przystępując do modlitwy różańcowej pamiętaj zatem by: wzbudzić w
sercu konkretną intencję oraz modlić się bez pośpiechu, spokojnie i w skupieniu.
INTENCJE MSZALNE 2-9.10.2022
2.10.2022 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA
8:00
Za + Danutę Lewandowską o szczęśliwość wieczną.
10:00 Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (19).
11:30 Za + mamę Reginę Syska w 10. rocz. śmierci.
Konc. Za + Bartka Łukaszewskiego w 1. rocz. śmierci
Sakrament Chrztu św.: Lena Spranzel.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Filip Kapuściński.
17:30 Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (14).
3.10.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (20).
17:30 Za + Teresę Gawlikowską-Kacerek.
Konc. Za + Marię Machnik – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (15).
4.10.2022 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, DIAKONA,
ZAŁOŻYCIELA TRZECH ZAKONÓW
7:00
Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (21).
17:30 Za wstawiennictwem św. Ojca Franciszka w int. Franciszkanów z Gliwic z
podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże.
Konc. W int. syna z podziękowaniem Bogu za wyratowanie z ciężkiej opresji i o dalszą
opiekę Bożą.
Konc. Za + Józefa Laksa w 1. rocz. śmierci.
Konc. Za + Franciszka Rogotowicz o dar nieba.
Konc. Za + Henryka Kostańskiego – gregorianka (16).
5.10.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
7:00
Za + Zuzannę Michalik – gregorianka (22).
17:30 Za + Zbigniewa Kucharskiego – int. od sąsiadów.
Konc. Za + Jana Kupidura – int. od uczestników pogrzebu.

