
15.11.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. DYDAKA Z ALKALI, ZAKONNIKA 

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

gregorianka (26). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (30). 

17:30 Za + Katarzynę Kijas – int. od Teresy i Kazimierza Łęgowik. 

Konc. Za + Irenę Herdzin – int. od rodziny Kulewiaków. 

16.11.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

gregorianka (27). 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (1). 

17:30 Za + Jana Gut w 3. rocz. śmierci o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za ++ Zofię i Bronisława Skierleńskich i rodziców z obu stron. 

17.11.2022 CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY, PATRONKI FZŚ 

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

gregorianka (28). 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (2). 

17:30 Za ++ Marię Zasowską w 30. dzień po śmierci i jej męża Bronisława o dar nieba. 

Konc. Za + Eleonorę Kaszny w 1. rocz. śmierci – int. od sąsiadki Romy i Anny. 

18.11.2022 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

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

gregorianka (29). 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (1). 

17:30 Za ++ Eugenię w rocznicę śmierci, Edmunda i Adama Pulnar oraz pokrewieństwo z 

prośbą o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (3). 

19.11.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY 

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

gregorianka (30). 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (2). 

Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące, o nawrócenie grzeszników i w int. Bogu znanej. 

17:30 Za + Alfredę Renka i rodziców z obu stron. 

Konc. Za + Wiktora Badura w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (4). 

20.11.2022 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

8:00 Za ++ Sławomira Adamiec w 1. rocz. śmierci oraz rodziców Wandę i Michała o łaskę 

nieba dla nich. 

10:00 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (4). 

Konc Za + Barbarę Serafin – gregorianka (2). 

11:30 Za ++ Katarzynę i Józefa Mazur o dar nieba. 

17:30 W int. Rity Mularczyk, córki Bernadety i wnuka Bartłomieja z ok. urodzin z 

podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o błogosławieństwo i Jego łaski. 

Konc. Za ++ męża Erwina Bartels w 1. rocz. śmierci, brata Horsta, Danutę Bartels, rodziców 

Ernę i Maksymiliana Bartels, Jana, Emilię i Rozalię Kościuk i syna Tadeusza o dar 

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 Trzecią Niedzielę Zwykłą 

13. listopada 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 13-20.11.2022 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. 

Dziś gościmy siostry Elżbietanki i dziękujemy im za świadectwo 

przybliżające nam postaci nowych błogosławionych sióstr, męczennic II Wojny 

Światowej. Po mszy św. zbiórka do puszek na Kościół w Potrzebie. O godz. 

17:00 nabożeństwo ku czci błogosławionych. 

W poniedziałek o godz. 18:00 krąg Biblijny. 

We wtorek o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej w nowym składzie. Serdecznie zapraszam wybranych członków 

do refektarza klasztornego. 

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

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

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

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na nasze inwestycje. Gościć 

będziemy Marianki, które będą rozprowadzać kartki świąteczne na cele misyjne. 

W związku ze zbliżającym się Adwentem zwracamy się z prośbą o nutellę, 

dżem truskawkowy lub ofiary na śniadania adwentowe dla dzieci i dziękujemy za 

już ofiarowane. 

Ogłaszamy konkurs na lampion adwentowy. Prace będziemy oceniać do 

drugiej niedzieli adwentu. 

Przyjmujemy intencje na 2023 rok. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Święci i błogosławieni wstawiajcie się za nami u Boga w naszych intencjach i 

upraszajcie nam łaskę Bożego błogosławieństwa. 

Żegnamy naszych zmarłych: Krzysztof Misiura (1964) oraz ofiary wojny i 

pandemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj 

im świeci na wieki. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


XIV DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 

Ukraina tęskni za pokojem, uchodźcy za domem. Razem uleczmy tęsknotę! 

Pod hasłem „Uleczyć tęsknotę” w najbliższą niedzielę wierni w Polsce będą 

przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jego inicjatorem 

jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które w tym roku 

chce dotrzeć ze wsparciem na Ukrainę. „Miliony ludzi wciąż nie mogą wrócić do 

swoich domów, a pomoc na miejscu to ratowanie życia” – wyjaśnia ks. prof. 

Waldemar Cisło, który zaprosił do Polski ks. bp. Witalija Krywickiego z diecezji 

kijowsko-żytomierskiej. 

jest bardzo głośnych. Okna i ściany drżą. Klasztor przetrwał. Nic nie stało się 

też z jadłodajnią, piekarnią i schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn. 

Mieszkańcy okolicznych domów nie mieli już jednak tyle szczęścia. Rosyjski 

agresor zniszczył w Zaporożu siedmiopiętrowy budynek. Kilkunastu cywilów 

zginęło, a około 50 zostało rannych. 

Kiedy wokół jest tyle śmierci i przemocy, a wystraszeni ludzie drżą za 

każdym razem, gdy słyszą alarm przeciwlotniczy, albertyni nie rezygnują z 

pomocy. Już raz wydawali posiłki potrzebującym, gdy Rosjanie rozpoczęli 

ostrzał. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Bracia liczą się z tym, że mogą umrzeć, 

ale przez ich ręce przechodzi regularna pomoc dla 1300 osób. Ceny w sklepach 

poszły gwałtownie w górę. Pracy jest niewiele. Posługa zakonników to ratowanie 

życia; wyciąganie ręki do tych, którzy zostali z niczym. 

„Wojna dostarcza nam dowodów na ogromne poświęcenie sióstr zakonnych i 

księży. Na Ukrainie Kościół staje się wszystkim: szpitalem, kuchnią i 

noclegownią”. Ks. Waldemar Cisło zobaczył to w trakcie wizyty w Kijowie. 

Odwiedził Sanktuarium św. o. Pio, gdzie na początku rosyjskiej napaści w 

dolnym kościele schronienie znalazło ponad 100 osób. Mieli oni dostęp do 

żywności i leków. „Bóg nie wyjechał z Ukrainy. Chcemy pomóc uwierzyć w to 

tym, którzy na własne oczy widzą okrucieństwo wojny” – wyjaśnia ks. Cisło. 

Ukraina wymaga ciągłego wysiłku humanitarnego. Dlatego to właśnie jej 

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło poświęcić 

tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. „Im dłużej trwa 

wojna, tym większe ryzyko obojętności. Uświadamiamy sobie ponownie, jak 

pilna jest pomoc na miejscu. Chcemy tym misjonarzom, którzy są w kraju wojny, 

siostrom i księżom, dać do ręki chleb, bo wiemy, że podzielą się nim z 

potrzebującymi” – zauważa dyrektor sekcji polskiej PKWP. 

Dziś w Kościele w Polsce prowadzona jest zbiórka środków na rzecz Ukrainy. 

„Tych, których stać, chcemy prosić o wsparcie materialne” – mówi ks. prof. 

Cisło. Dodaje jednak, że nigdy nie wolno nam bagatelizować potęgi modlitwy. 

Przy okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym PKWP zaprosiła 

do Polski ks. bp. Witalija Krywickiego. W konferencji prasowej poprzedzającej 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym swój udział potwierdził ks. bp 

Edward Kawa ze Lwowa, który koordynuje działania humanitarne na Ukrainie. 

„Najwięcej pomocy otrzymujemy od Kościoła, parafii i ludzi biednych, którzy 

odbierając coś sobie, przekazują to nam. To wsparcie pozwala dać 

potrzebującym codzienny chleb” – mówił w sierpniu, gdy spotkał się z ks. prof. 

Waldemarem Cisło. To od niego PKWP usłyszała, że 80 proc. wsparcia, jakie 

trafia do kraju napadniętego przez Rosję, pochodzi z Polski i organizacji 

kościelnych. 

Jednocześnie bp Kawa zwracał wtedy uwagę na ogromną liczbę uchodźców 

wewnętrznych. Co najmniej 6 mln ludzi, którzy nie wyjechali z kraju, ale uciekli 

na zachód, wciąż nie może wrócić do swoich domów. Do Lwowa docierają 

prośby z innych regionów o generatory prądu i opał. Wschód wymaga 

największej uwagi. Wciąż żyją tam ludzie, a w sklepach brakuje podstawowych 

produktów. „Potrzebują przede wszystkim żywności, by przetrwać najgorsze 

chwile” – wyjaśnił PKWP bp Kawa. 

W sierpniowej rozmowie z ks. prof. Cisło wyrażał też ogromną nadzieję na 

pokój. „Modlitwa daje nam siłę, by posługiwać wśród potrzebujących. 

Wierzymy, że wydarzy się coś, co zmieni bieg historii. Osobiście jestem o tym 

przekonany. I mam nadzieję, że wydarzy się to jak najszybciej” – podkreślał. 

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi 
uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci. 

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 siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w 
utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 13-20.11.2022 

13.11.2022 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (28). 

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

gregorianka (24). 

10:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann. 

Konc Za + Alicję Kwasiżur – int. od uczestników pogrzebu. 

11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania 

do tych Wspólnot. 

Konc. Za + Eugeniusza Wójcik w 4. rocz. śmierci. 

17:30 Za ++ Artura Parzych, ojca Stanisława, Mariannę i Franciszka Skorupa. 

14.10.2022 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW MIKOŁAJA I TOWARZYSZY 

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

gregorianka (25). 

Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (29). 

17:30 Za + żonę, mamę i babcię Elżbietę Chałat. 

Konc. Za + Teodora Koprowskiego. 

Konc. Za + Marię Wiatr – int. od uczestników pogrzebu. 


