
17:30 W int. Natalii i Miłosza Witczak z ok. 3. rocz. ślubu z podziękowaniem i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie. 

Konc. Za + Stanisława Bąkowskiego w 8. rocz. śmierci o życie wieczne dla niego. 

Konc. Za + Urszulę Zielińską w 15. rocz. śmierci o dar nieba. 

26.10.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (6). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (10). 

17:30 W int. Diakoni Wstawienniczej Wspólnoty Szekinah o prowadzenie przez Ducha 

Świętego i potrzebne łaski od Boga. 

Konc. Za ++ Agnieszkę i Władysława Gągola. 

27.10.2022 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (7). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (11). 

17:30 Za + Jana Kupidura – int. od chrześniaka Wojciecha z rodziną. 

Konc. Za + Marcina Derleckiego – int. od rodziny Tomczyk. 

28.10.2022 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

7:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (8). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (12). 

17:30 W int. Jadwigi i Małgorzaty z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz 

za + Tadeusza Balińskiego o łaskę nieba. 

Konc. Za + Tadeusza Jedynaka z prośbą o radość życia wiecznego w niebie. 

Konc. Za ++ rodziców Stefanię i Włodzimierza Skórka i pokrewieństwo z obu stron. 

29.10.2022 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. żyjących i za ++ z rodzin Kozaczek i Chirowskich z prośbą o potrzebne łaski i 

chwałę nieba. 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (13). 

Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (9). 

17:30 Za + Krzysztofa Jankowskiego z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Jana Kupidura – int. od siostry Celiny z rodziną. 

23.10.2022 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (14). 

10:00 Za ++ Jadwigę i Jana Jedynaków o Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla nich. 

11:30 W int. Marii Nowotyńskiej z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośbą o Jego łaski i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

Konc. Za ++ matkę Józefę Sikorowicz i siostrę Barbarę Madeja o łaskę nieba. 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznych dzieci: Zofia Fidyt, Maksymilian Rosa. 

Sakrament Chrztu św.: Zofia Kiel, Amelia Zaręba-Gala. 

17:30 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (10). 

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 Niedzielę Zwykłą – Misyjną 

i Tydzień Misyjny 

23. 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 23-30.10.2022 

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 

Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Kolekta 

przeznaczona jest na Misje. Pod chórem wybrać można koszule męskie za 

dowolną ofiarę na misje. Tam też zbiórka do puszek na Caritas oraz znicze 

Caritas w cenie 3 zł. Zapraszamy do włączenia się i dziękujemy za każdą ofiarę. 

W październiku nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 

18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. 

Modlitwę różańcową dziś i w sobotę poprowadzą Dzieci Maryi, w czwartek 

Siostry Zakonne, w piątek Róże Różańcowe Rodziców. 

W poniedziałek o godz. 18:30 krąg biblijny. 

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

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

okazją do spowiedzi św. – ostatnia o tej porze przed zmianą czasu. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 10:00 

spotkanie Marianek, a o godz. 13:30 spotkanie ministrantów – zapraszamy 

nowych kandydatów do tych grup. 

W przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 10:00 zapraszamy dzieci, młodzież 

i dorosłych na Bal Wszystkich Świętych. Zachęcamy do przebrania się za 

ulubionego Świętego. Po Ewangelii zaprezentujemy Świętych i poprosimy, by 

powiedzieli kilka zdań o sobie. Po mszy św. w salkach spotkanie uczestników 

Balu i ocena jury. 

Pod chórem wyłożone są kartki na wypominki. Modlitwa i msze św. za 

poleconych zmarłych odbywać się będą w dniach 2-8 listopada o godz. 17:00. 

Przyjmujemy intencje na 2023 rok. Prosimy o rezerwację jubileuszy i rocznic 

rodzinnych. 

Maryjo, Królowo Różańca Świętego i Królowo Pokoju, wyjednaj nam łaskę 

pokoju i zachowaj od niebezpieczeństw duszy i ciała. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy naszych zmarłych: Maria Zasowska (1930), Katarzyna Kijas 

(1971) oraz ofiary wojny i pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A 

światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

MISJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Słowo „misja” („posłanie”) zaczęło upowszechniać się w słownictwie 

kościelnym począwszy od założenia Towarzystwa Jezusowego przez św. 

Ignacego Loyolę. Szybko zaczęto je rozumieć także jako posłanie do tych, którzy 

nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Podział na „misję wewnętrzną” i „misję 

zewnętrzną” utrwalił się w epoce kolonializmu, kiedy to pod pojęciem „misji 

zewnętrznej” rozumiano duszpasterstwo w krajach zamorskich. 

Terminy precyzuje także św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio. 

Mówi on w niej o jednej misji (posłannictwie) Kościoła, w której rodzą się różne 

formy działalności. Najbardziej oczywiste w naszych warunkach jest 

„duszpasterstwo” prowadzone w już istniejących wspólnotach chrześcijańskich, 

które posiadają odpowiednie i solidne struktury kościelne, gdzie także kultura w 

dużej mierze przeniknięta jest wartościami chrześcijańskimi. Dalej ta sama 

encyklika mówi o nowej ewangelizacji, prowadzonej w krajach o 

chrześcijaństwie dawnej daty. W krajach tych całe grupy ochrzczonych utraciły 

żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła, 

prowadząc życie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii. Trzecia sytuacja 

mówi o „misjach” w liczbie mnogiej, a odnosi się do narodów, grup ludzi, 

środowisk społeczno-kulturowych, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są 

znane, albo w których brakuje wystarczająco dojrzałych wspólnot 

chrześcijańskich. To jest w ścisłym sensie misja ad gentes (RMis 33). 

Niedziela Misyjna, obchodzona dzisiaj, jest przypomnieniem o wielkich 

potrzebach Kościoła w odległych krajach. Tegoroczny kontekst, 100-lecie 

Papieskich Dzieł Misyjnych, dodatkowo mobilizuje do zaangażowania 

misyjnego, której to sprawie Jan Paweł II poświęcił encyklikę „Redemptoris 

missio’”. Także orędzie papieża Franciszka na tegoroczną Niedzielę Misyjną 

zbudowane jest wokół słów Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami”. – To 

zaproszenie dla wszystkich, którzy cieszą się łaską wiary – podkreślił bp Jan 

Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. 

Dla misjonarzy najważniejszym zadaniem jest oczywiście głoszenie Dobrej 

Nowiny. Podstawowym zadaniem Kościoła jest przecież prowadzenie ludzi do 

zbawienia, a więc do wiecznego szczęścia. Nie oznacza to, że misjonarze nie 

zwracają uwagi na doczesne potrzeby środowisk, w których pracują. Dlatego 

Kościół oprócz organizowania opieki duszpasterskiej dokłada także wszelkich 

starań, aby miejscowa ludność miała dostęp do opieki medycznej, edukacji, 

czystej wody, ubrań czy żywności. Misje to troska o każdy aspekt ludzkiego 

życia. 

Obecnie na misjach pracuje 2004 polskich księży, zakonników i zakonnic oraz 

osób świeckich, którzy obecni są w 99 krajach świata na wszystkich 

kontynentach, poza Antarktydą. Ponadto w krajach byłego Związku 

Radzieckiego posługuje 400 kapłanów oraz 357 sióstr z Polski. Zadania 

ewangelizacyjne są ciągle bardzo istotne, bo aż 5 mld ludzi nie zna jeszcze 

Ewangelii. 

Najwięcej polskich misjonarzy – 805, pracuje w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach, w Afryce i na Madagaskarze – 775, w Azji jest ich 337, w Oceanii – 

67, a w Ameryce Północnej – 19. Misje to powołanie, które wymaga rzetelnego 

przygotowania, dlatego od 1984 r. działa w Warszawie Centrum Formacji 

Misyjnej. Jego zadaniem jest kształtowanie przyszłych misjonarzy zarówno od 

strony duchowej, jak i intelektualnej. Wiele czasu poświęca się tam na poznanie 

specyfiki kulturowej kraju, do którego się wyjeżdża. 

Jedną z form działalności misyjnej jest podejmowany najczęściej przez młode 

osoby wolontariat misyjny. Organizują je zakony i zgromadzenia, m.in. 

salezjanie, pallotyni, michalici, ojcowie biali, werbiści, salwatorianie, 

kombonianie czy oblaci. Młodzież wybiera wolontariat misyjny jako formę 

pomocy w czasie wakacji lub w czasie przerwy od studiowania. To 

doświadczenie, które pozwala młodym ludziom sprawdzić się w trudnych 

warunkach i podzielić się wiarą. 

INTENCJE MSZALNE 23-30.10.2022 

23.10.2022 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA ZWYKŁA – MISYJNA 

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

opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ Wandę, Aleksandra, Karolinę, Helenę i Romana z prośbą o dar nieba dla nich. 

10:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (3). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (7). 

11:30 Za + męża, ojca i dziadka Bronisława Kułak w kolejną rocznicę śmierci, z prośbą, aby 

za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierny Pan Bóg dał jemu łaskę zbawienia. 

17:30 W int. Sabiny i Grzegorza z ok. 20. rocz. ślubu z podziękowaniem Panu Bogu oraz z 

prośbą o Jego błogosławieństwo i łaski w małżeństwie i rodzinie. 

24.10.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (4). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (8). 

17:30 Za + Jana Kupidura – int. od brata Stanisława z żoną Jadwigą. 

Konc. Za ++ rodziców Franciszkę i Wincentego Sarad, braci Stanisława, Józefa Jana i 

Czesława Sarad, bratowe Natalię i Halinę Sarad, szwagra Władysława Ciszek o niebo 

dla nich. 

25.10.2022 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak – 

gregorianka (5). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (9). 


